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 :امللدمت :   -اللظم ألاٌو

 خلفُت 

مىز ما ًلشب مً  ،ألامذ الزي ال ًيخهي نلى ما ًبذومً ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن بلى خذ هبحر مً هضانهم ؾىٍل  للذ ناوى ول  

ادة الذولُىن والذبلىماظُىن والهلماء اللػُت وخاولىا خل هزا الجزام. للذ حغحر الهالم بشيل هبحر كشن مً الضمان، هاكش الل

 خالٌ هزه الفترة، وهزلً حغحراث ألامً التي جىاحه الششق ألاوظـ.

، لطشامخل. للذ خان الىكذ إلنهاء اهبحر، وؤضخذ نلذة نلى ال بلُذ الىثحر مً اللػاًا اإلاخىاصم نليها هما هي بلى خذ   

ت والفشص الاكخطادًت الهاثلت التي ظُدللها العالم لإلظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن واإلاىؿلت  وبؾالق الهىان لإلمياهاث البشٍش

 هيل.

، جم ؾشح الهذًذ مً اإلالترخاث وألافياس، لىً نىاضش هزه الخؿـ واهذ غحر كابلت للخدلُم بالىكش بلى نلى مش نلىد

ذنلى الشغم مً نذم وحىد خؿ ،الششق ألاوظـ الىبحرالىاكو وفي  الخلاثم نلى ؤسع ، بال ت جمىذ ؤي مً الؿشفحن ول ما ًٍش

 ؤن ما هشاه هى سئٍت راث هخاثج ؤفػل وواكهُت وؤهثر كابلُت للخدلُم  لألؾشاف.

ش اإلاطحر، وجدعحن معخىي مهِشتهم، والاسجلاء الا  حخمايي، باليعبت للفلعؿُيُحن هىان جؿلهاث لم جخدلم، بما في رلً جلٍش

وميان مدترم في اإلاىؿلت، وهزلً بحن دٌو الهالم. ًشغب الىثحر مً الفلعؿُيُحن في العالم والخطىٌ نلى الفشص 

لدة للغاًت. غصة خالت مفالاكخطادًت الهاثلت واإلاضاًا الاحخمانُت التي جيخكشهم برا ؤمىً جؿبُو الهالكاث مو دولت بظشاثُل. 

للذ خان ، وهدُجت لظُاطاث خماض، جلترب غصة مً ؤشمت بوظاهُت. "بزهابُت" ، وهي مىؽمتبنها جدذ طُعسة خماض

 الىكذ إلاعانذة الفلعؿُيُحن نلى جدلُم معخلبل مخفاثل ومضدهش وجمىُنهم مً الاهػمام بلى مجخمو ألامم.

 ذوضىه 0868العالم مو حمهىسٍت مطش الهشبُت في نام ذ لعالم مو ازىحن مً ححرانها. للذ ضىهلدولت بظشاثُل  جىضلذ

، وهما دولخان خاغذ فيهما دولت بظشاثُل خشوب مخهذدة ومىاوشاث 0883 العالم مو اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت في نام

شة ظِىاء  خذودًت نذًذة. هما جبادلذ دولت بظشاثُل مىاؾم هبحرة مً ؤحل العالم، هما فهلذ نىذما اوسخبذ مً شبه حٍض

هبحرة هدُجت للهىف وؤلاسهاب جيلفىا جطخُاث ُت. في خحن ؤن اإلاىاؾىحن ؤلاظشاثُلُحن كذ ملابل العالم مو حمهىسٍت مطش الهشب

مً ناًما  14و  31مو هاجحن الذولخحن الزي ًبلغ مً الهمش اجفاق العالم خعً ، ال ًضاٌ ؤلاظشاثُلُىن ًشغبىن في العالم. للذ 

 خُاة اإلاىاؾىحن في بظشاثُل وألاسدن ومطش.

ترن إلاىؿلت بظشاثُل والفلعؿُيُحن بلى مىو البلذان الهشبُت ألاخشي مً جؿبُو نالكاتها والععي اإلاش ؤدي الطشام بحن دولت

وهضام عش هزه اإلاشيلت هى الخلـ بحن هضانحن مىفطلحن: الجزام ؤلاكلُمي وألامجي ؤخذ ؤظباب ن   ،معخلشة وآمىت ومضدهشة

بظشاثُل والهالم ؤلاظالمي بشإن العُؿشة نلى ألاماهً راث ألاهمُت الالحئحن بحن بظشاثُل والفلعؿُيُحن والجزام الذًجي بحن 

الذًيُت. غُاب الهالكاث الشظمُت بحن بظشاثُل ومهكم الذٌو ؤلاظالمُت والهشبُت ؤدي بلى جفاكم الطشام بحن ؤلاظشاثُلُحن 

، فعىف ٌعانذ رلً اث مو بظشاثُلشبُت بخؿبُو الهالكنذد ؤهبر مً الذٌو ؤلاظالمُت والهم والفلعؿُيُحن. وهخلذ ؤهه برا كا

 في خل  
ً
مىو اإلاخؿشفحن مً اظخخذام هزا الطشام م بحن ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحننادٌ ومىطف للطشا نلى اإلاطخي كذما ، ٍو

 .لضنضنت اظخلشاس اإلاىؿلت
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 ؤوطلى 

ش ا0882في نام  هشفلفلعؿُيُت بلى نذة اجفاكاث ماكخت، جىضلذ دولت بظشاثُل ومىكمت الخدٍش
 
مجخمهت باظم اجفاكُاث  ، ح

 ؤوظلى.

و اجفاكاث ؤوظلى بسخاقللذ ؤوضر سثِغ الىصساء 
ّ
، في ظبُل كػُت العالم 0884جه نام ، والزي غخى بدُاسابحن، الزي وك

في خؿابه ألاخحر للىىِعذ ؤلاظشاثُلي سئٍخه فُما ًخهلم بالخل النهاجي للجزام. للذ جطّىس ؤن جكل اللذط مىخذة جدذ الخىم 

خػو باقي ، وؤن ؤحضاء الػفت الغشبُت التي ًلؿنها نذد هبحر مً اليهىد ووادي ألاسدن ًخم دمجهم في بظشاثُلُليظشاثؤلا  ، ٍو

واهذ زئٍت زابحن هي ، لالظخلالٌ اإلاذوي الفلعؿُجي. ظخيىن فىشة سابحن "ؤكل مً دولت". الػفت الغشبُت، بلى حاهب غضة

 ، ولم جسفضها اللُادة الفلظعُيُت في ذلً الىكذ.ث ؤوطلىذ اجفاكُاألاطاض الري ؤكسث بىاء ـلُه الىىِظ

في  ،لي وكىاث ؤمً العلؿت الفلعؿُيُتجِش ؤلاظشاثُالبحن ؤخذ ؤهم الخفاهماث في جلً الاجفاكُاث ًىظ نلى الخهاون ألامجي 

  فيخحن ؤن الخهاون ألامجي 
ً
 باالعىىاث ألاخحرة لم ًىً مثالُا

ً
وظلى  بشيل هبحر مً ؤفلذ نضصث لجزاناث الذوسٍت، ، ووان سهىا

كىاث الامً الفلظعُيُت ـلى إلاطساثُلي و جِش البن كدزة  ،يل مً الفلعؿُيُحن وؤلاظشاثُلُحناظخلشاس الػفت الغشبُت ل

 الفمل بشيل حفاووي جىفس ألامل في بمياهُت طد الخددًاث ألامىُت في اجفاق طالم بطساثُلي فلظعُني نهاجي.

، بما في هتهاء مً مفاوغاث الىغو الذاثمؤوظلى الهذًذ مً اللػاًا الشثِعُت دون خل بلى خحن الا  ، جشهذ اجفاكاثومو رلً

 لخدُُذ ؤهىام ألاص 
ً
ًلا فهاال ماث التي وشإث ؤزىاء جىفُز رلً، الخذود وألامً والالحئحن واللذط. لم جخلم جلً الاجفاكاث ؾٍش

ا نً "الطفلت لهذًذ مً ألاشخاص ألارهُاء واإلاخفاهحن خُ، بما في رلً مىحاث ؤلاسهاب والهىف. للذ هّشط اؤوظلى
ً
اتهم بدث

ال  ،سهاب والهىف الهملُت بشيل هبحر، وان الخىضل بلى اجفاق شامل بهُذ اإلاىاٌ، وؤناكذ مىحاث ؤلا النهاثُت"، ولىً اإلاؿلىب

 ى بخالٌ ظالم داثم للؿشفحن.، ملترن بخؿت اكخطادًت كىٍت للفلعؿُيُحن وغحرهم ، جؿشح اللذسة نلًىحذ ظىي اجفاق شامل

  اكعي و خل دولخحن 

مطممت لطالر وهي معخلبل ؤهثر بششاكا، هي راث اإلابادت اإلاىطىص نليها في هزه الشئٍت مً ؤحل العالم والاصدهاس 

ت، جدىاٌو هزه الشئٍت خلاثم الُىم، وجىفش للفلعؿُيُحن، الزًً لِغ لذيهم دول .يُحن وؤلاظشاثُلُحن واإلاىؿلت هيلالفلعؿُ

مت، والاخترام،  ا بلى خُاة وؾىُت هٍش لً  ًدمىن ؤمً بطساثُل. هفظه،وفي الىكذ  الاكخطادًت،والفشص  وألامً،ؾٍش

 

ٌعخلضم هزا بالػشوسة  ،لىً لِغ اللىي التي تهذد بظشاثُلبن الخل الىاكعي ًمىذ الفلعؿُيُحن ول العلؿت لخىم ؤهفعهم و 

مثل الخفاف نلى اإلاعاولُت ألامىُت ؤلاظشاثُلُت والعُؿشة إلظشاثُل ؿُيُت بهؼ العلؿاث العُادًت في اإلاىاؾم الفلع مىذ

ا ًلىم نلى دولخحن حهِش فُه دولت فلعؿحن آمىت  ًُ  واكه
ً
ؤلاظشاثُلُت نلى املجاٌ الجىي غشب نهش ألاسدن. جخلم هزه الشئٍت خال

  .ومضدهشة بعالم بلى حاهب دولت بظشاثُل آمىت ومضدهشة في مىؿلت آمىت ومضدهشة

ًُ الُىم ، وهي مىكمت ا. جذًش خشهت خماط غضة، ًبذو هزا اإلافهىم بهًُذا نً الىاكو. غضة والػفت الغشبُت مىلعمان ظُاظ

خ نلى بظشاثُل  وكخلذ مئاث ؤلاظشاثُلُحن. في الػفت الغشبُت، حهاوي العلؿت الفلعؿُيُت مً  "بسهابُت" ؤؾللذ آالف الطىاٍس
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ا جدفض ؤلاسهاب وحصجو وظاثل ؤلانالم واإلاذاسط التي حعُؿش نليها العلؿت . كىاهُنهمترسخماظعاث فاشلت وفعاد 

ؼ. بعبب الافخلاس بلى اإلاعاءلت والخىم العحئ ، جم جبذًذ ملُاساث الذوالساث ونذم كذسة  الفلعؿُيُت نلى زلافت الخدٍش

 .الاظدثماس نلى الخذفم بلى هزه اإلاىاؾم للعماح للفلعؿُيُحن بالىمى

 ؤفػل وهزه الشئٍت ًمىً ؤن حعانذهم في جدلُم رلً اإلاعخلبل. ًجب نلى الضنماء ٌعخدم الفلعؿُيُ
ً
ىن معخلبال

، والعماح باجخار الانتراف بةظشاثُل هذولت يهىدًت، وسفؼ ؤلاسهاب بجمُو ؤشياله الفلعؿُيُحن ؤن ًخبىىا العالم مً خالٌ

 
 
، وبىاء ماظعاث فهالت واخخُاس الخلىٌ الهملُت. برا جم لتمىُت الخُىٍت إلظشاثُل واإلاىؿلبي الاخخُاحاث ألا جشجِباث خاضت ج

 .اجخار هزه الخؿىاث واظدُفاء اإلاهاًحر اإلاىطىص نليها في هزه الشئٍت ، فةن الىالًاث اإلاخدذة ظخذنم كُام دولت فلعؿُيُت

س املطحر وفسضت اكخطادًت هبحرة للفلظعُيُحن. وفخلد ؤن  جسهص هره السئٍت  ً ـلى ألامً، وجىفس جلٍس
ّ
هرا الخطمُم طُمى

ا فىاثد بًجابُت للمملىت ألازدهُت الهاشمُت وجمهىزٍت مطس الفسبُت 
ً
مً جىفُر هره السئٍت بىجاح. جىفس هره السئٍت ؤًض

 .ودٌو املىعلت

  فسص الخفاون الاكلُمي 

، وساء اإلاطالر اإلاشترهتوفي الععي شهذ الششق ألاوظـ جدىالث هاثلت مىز بذاًت هزا الطشام. في مىاحهت التهذًذاث اإلاشترهت 

بًشان الشادًيالي بلى واكو  ، ؤدث التهذًذاث التي ٌشيلها هكامجطىسها ظابًلا. نلى ظبُل اإلاثاٌ جبرص فشص وجدالفاث ال ًمىً

ذد ؤمنهم. ، خُث جخلاظم دولت بظشاثُل وححرانها الهشب آلان جطىساث مدشابهت نلى هدى متزاًذ خىٌ التهذًذاث التي تهحذًذ

بحن دولت بظشاثُل وححرانها الهشب ًمىً ؤن ًخلم ششق ؤوظـ ، فةن الخهاون الاكخطادي وألامجي ً جدلُم العالمبرا ؤمى

، ًمىً ؤن جادي هزه الشئٍت بلى سخالث حىٍت في خاٌ جىفُزها، ومضدهش مشجبـ بشغبت مشترهت في ألامً والفشص الاكخطادًت

اسة اإلاىاكو الذًيُت اص والخجاسةىلل ألاشخج، و حن دولت بظشاثُل وححرانهامباششة ب ، وفخذ الفشص إلاالًحن ألاشخاص لٍض

 .اإلالذظت لهلاثذهم

  زئٍت اكخطادًت ملظخلبل شاهس 

واهذ هىان فىشة  ،للذ ؾىسها سئٍت اكخطادًت مفطلت إلاا ًمىً ؤن ًيىن نلُه معخلبل الفلعؿُيُحن برا وان هىان ظالم

 لفلعؿُجي هي معاولُت بظشاثُل وخذها. خل مشاول الىغو النهاجي،للشهب ا اإلامىىخت خاؾئت مفادها ؤن كلت الفشص

لت اإلاىضخت في هزه الشئٍت ، ظُخلم الكشوف الالصمت لبذء الاظدثماس في الخذفم بلى اإلاىؿلت. هلذس ؤن الجمو بحن هزا بالؿٍش

ذي. الخل العُاسخي والشئٍت الاكخطادًت لالظدثماساث وؤلاضالخاث الخيىمُت التي وغهىاها ظُادي ب لى همى اكخطادي جاٍس

 ، كذ ًخػانف خالٌ هلذس ؤن بحمالي الىاجج املخلي الفلعؿُجي، الزي وان س 
ً
ىفش ؤهثر مً ملُىن وقُفت ظىىاث 01اهذا ، ٍو

للل مهذٌ  خفؼ مهذٌ الفلش بيعبت في اإلااثت 01البؿالت بلى ؤكل مً حذًذة، ٍو . هزه الخؿت حاهضة للخىفُز في %41، ٍو

 بششوؽ جخفم مو هزه الشئٍت.خالت جدلُم العالم 
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  اللظم الثاوي : املىهجُت 

ال وهخلذ ؤن ألاؾشاف في اإلاىؿلت مطحرها ؤن حهِش في ضشام ؤبذي بعبب اخخالف ؤنشاكها ودًاهاتها. واهذ هىان ؤمثلت هثحرة في 

خ اليهىد والهشب، واليهىد واإلاعلمحن واإلاعُدُحن، الزًً ٌهِشىن في وثام وعبي في هزه اإلاى ؿلت. ؤملىا هى ؤن جلهم هزه جاٍس

 حهِش فُه حمُو شهىب اإلاىؿلت في ظالم وسفاهُت.
ً
 الشئٍت معخلبال

ا ومضدهًشا ًمىً ؤن ًخدلم للفلعؿُيُحن وؤلاظشاثُلُحن نلى خذ  ًُ  ظلم
ً
للذ ؾىسها هزه الشئٍت اظدىاًدا بلى الانخلاد بإن معخلبال

ُمها ظخهمل نلى جدعحن خُاتهم بالفهل وبشيل هبحر. وهخلذ ؤن هال ظىاء. تهذف هزه الشئٍت بلى ؤن ًلشؤ الىاط هُف ؤن مفاه

ا ومىفخد نلى ألافياس  حنالجاهبحن ًىعبان ؤهثر مما ًلذمان. بىاًء نلى هزا الىهج، وصجو الجمُو نلى ؤن ًيىهىا ضادكحن فىشًٍ

 هفعهم ولألحُاٌ اإلالبلت.الجذًذة، ونلى اظخهذاد لالهخشاؽ في هزه الشئٍت واجخار خؿىاث شجانت هدى معخلبل ؤفػل ل 

 بالىلاط الخالُت:
ً
 ـلى مبدؤ الخفلم مً الجهىد الظابلت، وبدافق مً املبادت الفملُت، وفالج هرا الطساؿ مظترشدا

 ـلى جهىد الامم املخددة  ـامت هؽسة 

  كشاس  011كشاس مً كشاساث الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة وؤهثر مً  611وان هىان ما ًلشب مً  ،0835مىز نام

مً مجلغ ألامً الخابو لألمم اإلاخدذة فُما ًخهلم بهزا الجزام. كشاساث ألامم اإلاخدذة في بهؼ ألاخُان غحر مدعلت 

. هزه اللشاساث لم جدلم العالم
ً
 جيىن مدذدة صمىُا

ً
فةن ألاؾشاف املخخلفت لذيها جفعحراث  ذلً،. ـالوة ـلى وؤخُاها

. في 242ألمم املخددة زكم بما في ذلً كساز مجلع ألامً الخابق ل ة،اإلاخدذمخهاسغت لبهؼ ؤهم كشاساث ألامم 

، فةن ـلماء اللاهىن الرًً ـملىا مباشسة ـلى كسازاث ألامم املخددة الخاطمت كد اخخلفىا خىٌ مفىاها الىاكق

 وؤزسها اللاهىوي.

  ذي لألمم اإلاخدذة في نملُت عذ جالوة للجمهُت الهامت ومجلغ فةن هزه الشئٍت لِ العالم،وبِىما هدترم الذوس الخاٍس

ىذ هزه اللشاساث 
ّ
ألامً وكشاساث دولُت ؤخشي بشإن هزا اإلاىغىم لن هزه اللشاساث لم جدل ولً جدل الجزام. للذ مى

م خلُلي   مً جمىحن ؾٍش
ً
الضنماء العُاظُحن لفترة ؾىٍلت حًذا مً ججىب مهالجت حهلُذاث هزا الطشام بذال

 للعالم.

 الىكاجق الخالُت 

 ت  ألامذ،ي ول مً ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن مىاكف جفاوغُت ؾىٍلت لذ لىً نليهم ؤًًػا بدسان ؤن الدعىٍت غشوٍس

هاسع حىاهب هزه الشئٍت. مً الػشوسي ؤن ًخم جلُُم هزه الشئٍت  للمطخي كذًما. مً املخخم ؤن ًذنم ول حاهب َو

مً ؤحل اإلاطخي كذًما  دساظتها،ب نلى الؿشفحن بشيل هلي. جلذم هزه الشئٍت مجمىنت مً الخلىٌ الىظـ التي ًج

 والععي هدى معخلبل ؤفػل ٌعخفُذ مىه ول مً في اإلاىؿلت.

 ختى لى وان ل الخىضل بلى اجفاق ظالم مً دوههلً ًخم ببشام اجفاكُت ظالم بال نىذما ًذسن ول ؾشف ؤهه مً ألافػ ،

فلعؿُيُحن بلى جدعِىاث احخمانُت واكخطادًت رلً ًخؿلب جىاصالث ضهبت. ظُادي العالم بحن ؤلاظشاثُلُحن وال

 هبحرة واظخلشاس وؤمً لإلظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن نلى خذ ظىاء.

 ًوبالخالي ٌعهىن إلاىو الخغُحر الزي ظُفُذ الؿشفحن.الزًً ٌعخفُذون مً الىغو الشاهً هىان ؤولئ ، 
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 ا مً ؤحل خل هزا الج، عابلت خٌى الطشام غحر مثمشةبن كشاءة الشواًاث ال ًُ زام ، ًجب ؤن ًيىن الخل اظدششاف

خُت والذًيُت للمىؿلت   لشهىبها.و ومىشًظا لخدعحن ألامً وهىنُت الخُاة، مو اخترام ألاهمُت الخاٍس

  هخبر شذًذة الطُاغت وال جخػمً ظىي مفاهُم
 
ت املخذودة واإلالترخاث الغامػت، التي ح لم جىجر الاجفاكاث ؤلاؾاٍس

ا. هزه الشئٍت جدىاٌو مباششة حمُو اللػاًا الشثِعُت في نالُت اإلاعخىي، ولىنها جترن ا
ً
لخالفاث التي ًخهحن خلها الخل

 مداولت لخل الطشام خلا.

  فةن خل الجزام ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي اناث ألاخشي في اإلاىؿلت. ومو رلًخل هزا الطشام لً ًدل حمُو الجز ،

هت اإلاعخخذمت إلرواء اإلاشانش وجبر  ًش العلىن اإلاخؿشف مً حاهب الجهاث الفانلت العِئت ظُادي بلى بصالت الزَس

ذ مً الاظخلشاس وألامً والشخاء في اإلاىؿلت. يىن لها جإزحر بًجابي ظحًز  ٍو

  ظُازش اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي بهمم نلى ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن. بن ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن

ىاكب اجفاق العالم. لزلً ، فةن ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن ؤهفعهم هم هم الزًً ظِخهحن نليهم الخهاٌش مو ن

الزًً ًجب ؤن ًيىهىا ساغحن نً اإلاضاًا والدعىٍاث التي ٌعخلضمها اجفاق العالم. ًجب نلى ؤلاظشاثُلُحن 

 ؤفػلًضهىا هزه اإلاىافو والخلىٌ الىظـوالفلعؿُيُحن ؤن 
ً
ولألحُاٌ  بىثحر لهفعهم ، التي ًمىً ؤن جخلم معخلبال

 ، غذ اظخمشاس الطشام لحُاٌ كادمت.اإلالبلت

  وان دوس الىالًاث اإلاخدذة همِعش في هزه الهملُت هى حمو ألافياس مً حمُو ؤهداء الهالم، وججمُهها، واكتراح

مجمىنت مفطلت مً الخىضُاث التي ًمىً ؤن جدل الطشام بشيل واكعي ومىاظب. ًخمثل دوس الىالًاث اإلاخدذة 

الهمل مو بلذان ومىكماث ؤخشي خعىت الىُت إلاعانذة ألاؾشاف في الىضىٌ بلى خل للجزام. لىً ؤلاظشاثُلُحن ؤًًػا في 

والفلعؿُيُحن وخذهم هم الزًً ٌعخؿُهىن اجخار كشاس بكامت ظالم داثم مًها. ًجب وغو الخفاضُل النهاثُت 

 املخذدة الجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي مباششة بحن الؿشفحن.

  بن خـ الطذم الشثِسخي في الششق ألاوظـ الُىم هى بحن اللادة الزًً ًشغبىن في خلم فشص اكخطادًت وخُاة

ؤفػل لشهىبهم ، وؤولئً الزًً ًخالنبىن بالذًً وألاًذًىلىحُت مً ؤحل بزاسة الطشام وبنزاس بخفاكاتهم. تهذف 

خُتلذاث الذًيُت واإلاضاهزه الشئٍت بلى اخترام ألاًذًىلىحُت واإلاهخ ، لىنها جشهض ؤظاًظا نلى وغو اهخماماث نم الخاٍس

 
ً
. للذ دخلىا فطال

ً
خ الششق ألاوظـوجؿلهاث الشهب ؤوال  في جاٍس

ً
، ًفهم فُه اللادة الصجهان ؤن التهذًذاث  حذًذا

 الجذًذة واإلاشترهت خللذ الخاحت بلى حهاون بكلُمي ؤهبر. بداسة جشامب حصجو هزا بشذة .

ا غحر مظخغل ـليها بذا ؼل دون للد ؤضبدذ الدٌو الفسبُ ًُ ت في املىعلت زهُىت لهرا الجزاؿ وحفترف بإهه ًمثل التزاًما مال

خل. الفدًد مً الدٌو الفسبُت مظخفدة لخل الطساؿ الفسبي إلاطساثُلي وجسغب في بكامت شساهت مق بطساثُل والترهحز ـلى 

 اللضاًا الخعحرة التي جىاجه املىعلت.

  ظساف ليل الا  مشسوـتجعلفاث 

  شفي خحن لم ًىً للفلعؿُيُحن ؤًت دولت، فةن لذيهم سغبت مششونت في خىم ؤهفعهم مطحرهم. بن ؤي اجفاق  وجلٍش

ش اإلاطحر. جدىاٌو هزه الشئٍت هزه املخاوف  ظالم نملي ًجب ؤن ٌهالج سغبت الفلعؿُيُحن اإلاششونت في جلٍش

ض ماظعاث ، حهُحن ألاساضخي لذو شونت مً خالٌ ، مً بحن ؤمىس ؤخشي اإلاش الخىم لت فلعؿُيُت في اإلاعخلبل، وحهٍض

الذولُت للذولت، وغمان جشجِباث ؤمىُت كىٍت،  واإلاياهت الفلعؿُيُت، وجضوٍذ الفلعؿُيُحن باإلاشهض اللاهىوي الزاحي 

ت الخشهت للفلعؿُيُحن.  وبىاء شبىت مبخىشة مً الؿشق والجعىس وألاهفاق التي جدُذ خٍش
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  شونت في ؤن جيىن دولت كىمُت للشهب اليهىدي وؤن ًخم الانتراف بهزا الىغو في حمُو لذي دولت بظشاثُل سغبت مشو

 ؤهداء الهالم.

  للشهب اليهىدي، ودولت فلعؿحن  كىمُتتهذف هزه الشئٍت بلى جدلُم الانتراف اإلاخبادٌ بذولت بظشاثُل هذولت

بشيل مدعاوي لجمُو اإلاىاؾىحن  ىفشًجب ان جخللشهب الفلعؿُجي، في ول خالت مو الخلىق اإلاذهُت  كىمُتهذولت 

 داخل ول دولت.

  ا بذولت بظشاثُل ؤو التي لها نالكت مو تهذف هزه الشئٍت بلى جدلُم انتراف وجؿبُو ًُ جلً الذٌو التي ال حهترف خال

 بذولت بظشاثُل.

 

 ًؤولىٍت ألام 

 فالىاكو هى  ؤلاغافُت،لهشبُت ختى برا جم الخىضل بلى اجفاق ظالم شامل بحن دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن والذٌو ا

بلي هزه الخلُلت في ؤهه ظُيىن هىان داثًما ؤولئً الزًً ًشغبىن في جلىٍؼ ألامً والاظخلشاس. هزه الشئٍت داثما ج  

 الانخباس.

  ىؿبم هزا بشيل خاص نلى دولت بظشاثُل ، وهي ؿلب مً ؤي خيىمت اإلاعاط بعالمت وؤمً مىاؾىيها. ٍو  ً ًجب ؤال 

شة الذولت التي وا حهذ مىز بوشائها وال جضاٌ جىاحه ؤنذاء ًذنىن إلصالتها. للذ مّشث بظشاثُل ؤًًػا بخجشبت مٍش

 باالوسخاب مً اإلاىاؾم التي اظخخذمذ بهذ رلً لشً هجماث غذها.

 ثُل هامش جىاحه دولت بظشاثُل جدذًاث حغشافُت واظتراجُجُت حغشافُت اظخثىاثُت. ببعاؾت ، لِغ لذولت بظشا

كذ ٌعُؿش  هكام ممازلمهذدة مً كبل ، فةن ظالمت دولت بظشاثُل خؿىسة غضة، التي جذًشها خماط وبلذسللخؿإ. 

 نلى الػفت الغشبُت خُث ظِشيل رلً تهذًذا وحىدًا لذولت بظشاثُل.

 لُم مً الػشوسي ؤن جيىن الذولت الفلعؿُيُت التي جم بوشائها بمىحب اجفاق ظالم دولت لذيها ألادواث الالصمت لخد

 ، ولِغ مىطت لهذم الاظخلشاس والطشام.ح وؤن جيىن ظلمُت وآمىتالىجا

 ًالخلُف الىزُم، جلذًم جىاصالث مً ؤي دولت، هاهًُ نً دولت بظشاثُل ال ًمىً للىالًاث اإلاخدذة ؤن جؿلب م ،

ل ظىي املخفىف باملخاؾش بالفهل. لً جؿلب الىالًاث اإلاخدذة مً بظشاثُشإنها ؤن جادي بلى جفاكم الىغو ألامجي 

 نلى اإلاذي اللطحر والؿىٍل. جم جطمُم 
ً
جلذًم جىاصالث وهخلذ ؤنها ظخجهل دولت بظشاثُل وشهب بظشاثُل ؤهثر ؤمىا

 هزه الشئٍت بهزه الشوح. ًيبغي لجمُو البلذان ألاخشي ؤن جدبو هفغ الىهج.

  ها البهؼ لالظخفادة مً ، جيعم الخيىماث نً هثب مو بهػمُو ؤهداء الهالم. الُىمفي ح "ؤلاسهاب"اهدشش تهذًذ

ل ال لبغ فُه حمُو ؤشياٌ . مً اإلاهم ؤن جذًً الخيىماث بشي"ؤلاسهاب"خبراتها الاظخخباساجُت في ميافدت 

 ملخاسبت "ؤلاسهاب"
ً
 الهالمي. "ؤلاسهاب"، وؤن حهمل الخيىماث مها

 ض ألامً. خماًت ٌعخفُذ ول مً ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن )وهزلً اإلاىؿلت املخُؿت( بشيل هبحر مً ح هٍض

.
ً
 الفلعؿُيُحن جدمي ؤلاظشاثُلُحن، وهزلً خماًت ؤلاظشاثُلُحن جدمي الفلعؿُيُحن ؤًػا

  بن الخهاون في مجاٌ ميافدت ؤلاسهاب بحن دولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت ودٌو

 . السئٍت بلى الاـخلاد بإن الخفاون بحن دولت بطساثُل حظدىد هره ؤخشي في اإلاىؿلت كذ نضص ؤمً ول مً هزه الذٌو

 ًىفس الخيظُم الخالي بحن إلاطساثُلُحن والفلظعُيُحن ألامل في جدلُم ذلً.ودولت فلظعحن طُفُد هال الدولخحن. 
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لت جساعي الاخخُاجاث ألامىُت والتهدًداث الاطتراجُجُت املظخلبلُت لإلطساثُلُحن  س هره السئٍت بعٍس للد جم جعٍى

 والفلظعُيُحن واملىعلت.

 س املطحر والظُادة  كضُت ألازاض ي وجلٍس

 ؤن ًيىن بن ؤي اكتراح ظالم واكعي ًخؿلب مً دولت بظشاثُل ؤن جلذم جىاصالث بكلُمُت هامت جمىً الفلعؿُيُحن م ً

هالجىا جؿلهاتهم الىؾىُت اإلاششونتًدكىا ب، وؤن لهم دولت كابلت للخُاة  .ىشامتهم َو

 9 نلى ألاكل مً ألاساضخي التي اظخىلذ نليها نام 77دولت بظشاثُل كذ اوسخبذ بالفهل مً  ًجب الانتراف بإن

ؤن لها وهي ألاساضخي التي ؤهذث بظشاثُل  -. هزه الشئٍت جىظ نلى هلل ؤساضخي هبحرة مً كبل دولت بظشاثُل م0856

خُت،كاهىهُت و مؿالباث  فيها ششنُت والتي ًجب انخباسها  -اليهىدي  والتي هي حضء مً مىؾً ألاحذاد للشهب الخاٍس

 .جىاصال هاما

  ؤن ًادي بلى  ، الزي مً اإلاشجرمً مىاصلهم. مثل هزا البىاء -ىد الهشب ؤو اليه -ًجب ؤال ًؿلب العالم اكخالم الىاط

 .، ًخهاسع مو فىشة الخهاٌشالاغؿشاباث اإلاذهُت

 هبحر مً الخاحت بلى هلاؽ الخفخِش وحهضص  جخلم ممشاث الىلل اإلاخػمىت في هزه الشئٍت مىاضالث هلل جللل بشيل

 .بشيل هبحر مً كابلُت الخىلل وهىنُت الخُاة والخجاسة للشهب الفلعؿُجي

  ش اإلاطحر ، مو مشاناة حمُو ش اإلاطحر هى العمت اإلامحزة لألمت. تهذف هزه الشئٍت بلى جدلُم ؤكصخى كذس مً جلٍش جلٍش

 .الهىامل راث الطلت

  جخخاس ول دولت الخفانل مو الذوٌ ضمً. مو جضاًذ الانخماد اإلاخبادٌجؿىس نلى مش الالعُادة مفهىم غحر مخبلىس ،

ألاخشي مً خالٌ ببشام اجفاكاث جدذد اإلاهاًحر ألاظاظُت ليل ؤمت. بن فىشة ؤن العُادة هي مطؿلر زابذ ومهشَّف 

الدشغُلُت التي جازش نلى ألامً الشىاغل الهملُت و ، فباظخمشاس ، واهذ حجش نثرة ال لضوم له في اإلافاوغاث العابلت

 .والاصدهاس هي ألاهثر ؤهمُت

  الالجئحن 

  ًالهالم الُىم. في نام  ملُىن الجئ ومششد في 61ًيافذ املجخمو الذولي إلًجاد ؤمىاٌ وافُت لخلبُت اخخُاحاث ؤهثر م

مالًحن الالحئحن  شيل جمىٍل حذًذ إلاعانذة نلى ملُاس دوالس  7.4، ؾلبذ ألامم اإلاخدذة ؤهثر مً وخذه 1111

شد مهكم هاالء الالحئحن ؤو هشبىا مً دًاسهم في اإلااضخي اللٍشب 
 
العىسٍحن وغحرهم في حمُو ؤهداء الهالم. ؾ

ا كاظُت
ً
ىاحهىن قشوف  .ٍو

 حعبب الطشام الهشبي ؤلاظشاثُلي في مشيلت الالحئحن الفلعؿُيُحن واليهىد نلى خذ ظىاء. 

  هت الشؿشهج ، هبُادق نلى سكنلى مذاس العبهحن ناًما اإلااغُت ناهىا ، الزًًللذ نىمل الالحئىن الفلعؿُيُىن

، وجم جلذًم ونىد فاسغت لهم ولبلذانهم اإلاػُفت. مً الػشوسي بًجاد خل نادٌ ومىطف ألاوظو بالششق ألاوظـ

 .وواكعي للػُت الالحئحن الفلعؿُيُحن لخل الجزام ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي

  اليهىد مً ألاساضخي الهشبُت بهذ فترة وححزة مً كُام دولت بظشاثُل. ًجب جؿبُم خل جم ؾشد نذد ممازل مً الالحئحن

 .نادٌ لهاالء الالحئحن اليهىد مً خالٌ آلُت دولُت مىاظبت مىفطلت نً اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت
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  اللدض 

 اللدض ملدطت للفلاثد املخفددة ولها ؤهمُت دًيُت باليظبت للىثحر مً البشس. 

 وخاضت الخشم اللذسخي الشٍشف بإكصخى دسحاث الخعاظُتو كػُت ألاماهً اإلالذظت في اللذطًجب الخهامل م ،.  

 ؤبلذ اللذط مفخىخت وآمىتًُذا لللذط. ؤزىاء بداسة بظشاثُلواهذ دولت بظشاثُل خاسًظا ح ،.  

 جب ؤن جكل داثًما مفخىخت لهابذي حمُو ألاد  . ًانًجب ؤن جيىن اللذط مذًىت جىخذ الىاط ٍو

 

  مشيلت غصة 

  ًُ ا هشهُىت مً كبل خماط والجهاد ؤلاظالمي الفلعؿُجي ومىكماث جخمخو غضة بةمياهُاث هاثلت، لىنها مدخجضة خال

  "ؤلاسهابُت"ؤخشي ملتزمت بخذمحر بظشاثُل. اإلاىكماث "، بسهابُت"
 
ً خُاة ألاشخاص الزًً دّع التي جذًش غضة لم ج

، فلذ اصدادث خذة ذ العلؿت وصادث مً وشاؾها الخبِثث كذ اهدعبٌهِشىن هىان. هكًشا لن هزه املجمىنا

 مشيلت ظيان غضة.

  شذدث بظشاثُل مً ألامً نلى غضة إلاىو دخىٌ ألاظلخت واإلاىاد اإلاعخخذمت في ضىو ألاظلخت. ًجب ؤن ٌعمذ ؤي خل

ألامىُت اإلاششونت  ملبىٌ للبػاجو باإلاشوس ختى ًخمىً اكخطاد غضة مً الاصدهاس مو الخإهذ مً مهالجت املخاوف

 إلظشاثُل.

  ا مً ؤـضاء خماض ؤو ًً ال جخىكق الىالًاث املخددة ؤن جخفاوض دولت بطساثُل مق ؤي خىىمت فلظعُيُت جضم ؤ

، ما لم جلتزم جلً الخىىمت الفلظعُيُت )بما في ذلً ؤـضائها مً إلاطالمي في فلظعحن ؤو بداثل لهاالجهاد 

ذ بفدم اللجىء بلى الفىفبشيل ال لبع  خماض ؤو الجهاد إلاطالمي في فلظعحن( ، والىفاء اليامل فُه وضٍس

 .اللظم زكم حظفت، املىطىص ـليها في غصة ألاخسي  بمخعلباث

 ُخىكو مً دولت بظشاثُل ؤن جىفز لُحن والفلعؿُيُحن نً اجفاق ظالمبرا ؤظفشث اإلافاوغاث بحن ؤلاظشاث  ً ، فلً 

ؤو هُئت ؤخسي ملبىلت ، بال بذا واهذ الظلعت الفلظعُيُت الفلعؿُجيالتزاماتها بمىحب اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي 

غصة بدُث جىىن ىؽماث في غصة ، وججزؿ طالح امل"إلازهاب"وجمىق  ، حظُعس باليامل ـلى غصة لدي بطساثُل

 مجزوـت الظالح باليامل.

 ىلىحُاث الذماس ًليي ًخدلم العالم الشامل، فةن ألامش مترون للشهب الفلعؿُجي وي ًىضر ؤهه ًشفؼ ؤًذ

 ، وؤن ًخدذوا مً ؤحل معخلبل ؤفػل لجمُو الفلعؿُيُحن.والطشام "ؤلاسهاب"و

 

  املظاـدة الدولُت 

 ذ ىاٌ للفلعؿُيُحن نلى مذاس الجزامبن الذٌو التي جبرنذ بإم ، جىاحه حمُهها جدذًاث واخخُاحاث هبحرة ؤخشي وجٍش

ل هبحر مو مشوس الىكذ. للذ جم جؿىٍش هزه الشئٍت غمان ؤن ًخم بهفاق اإلاعانذاث للفلعؿُيُحن بدىمت وبشي

لخللُل انخماد الفلعؿُيُحن نلى اإلاعانذاث مً املجخمو الذولي. هذف اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت هى 

 اكخطاد فلعؿُجي مضدهش ودولت كابلت للخُاة.
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 بطساثُل والفلظعُيُحن واملىعلت زئٍت للظالم بحن دولت: اللظم الثالث 

 شامل خل، فلـ في جدلُم العالم. نىذ هزه الىلؿت، وفشلذ ألاؾشاف واهُت، وؤضبدذ الدجج للذ ؤضبذ الطشام كذًًما

اللذسة نلى جدفحز ألاؾشاف إلنهاء هزا الطشام اإلاعخهصخي. ًجب نلى الؿشفحن جلذًم جىاصالث هبحرة  لذًهلللػاًا الخشحت 

 ومدذدة لخدلُم مياظب ؤهبر.

ا  ًجب جىفُز اجفاكُت
ً
العالم التي هإمل ؤن ًخم الخفاوع نليها نلى ؤظاط هزه الشئٍت مً خالٌ نلىد واجفاكُاث ملضمت كاهىه

 )"اجفاكُت العالم بحن فلعؿحن وبظشاثُل"(.

وجإمل الىالًاث اإلاخدذة ؤًًػا ؤن جبذؤ الذٌو الهشبُت في اإلاىؿلت التي لم جدلم العالم بهذ مو دولت بظشاثُل نلى الفىس في 

 الهالكاث مو بظشاثُل والخفاوع في نهاًت اإلاؿاف نلى اجفاكاث العالم مو بظشاثُل. جؿبُو

 ٌفد ول ملخم بهره السئٍت جصًءا ال ًخجصؤ مً هره السئٍت 

 الخدود : اللظم السابق 

ؿت اإلافاهُمُت"( بىاًء نلى اإلابادت الخىحيهُت املخذدة في هزه الشئٍت. ؿت مفاهُمُت )"الخٍش  ًخم بسفاق خٍش

ؿت اإلافاهُم إلقهاس حذوي بنادة سظم الجم ج  ، بما ًخػمً:131خذود وفًلا للشاس مجلغ ألامً طمُم خٍش

 لبي اإلاخؿلباث ألامىُت لذولت بظشاثُل ؛ً   .0

 ا بكلُمُا هبحرا للفلعؿُيُحن ؛ٌعلم جىظهً  .1

خُت الصخُدت ؛ .2  ًإخز في الانخباس مؿالباث دولت بظشاثُل اللاهىهُت والخاٍس

 للعشي للعيان الهشب ؤو اليهىد ؛ججىب نملُاث الىلل ا .3

 ٌهضص الخىلل ليل مً ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن داخل دولتهم ؛ .4

 ًىفش خلىٌ الىلل الهملُت لخلبُت اخخُاحاث الجُىب ؤلاظشاثُلُت والفلعؿُيُت اإلاىضخت ؤدهاه ؛ .5

 ٌهضص الجذوي الاكخطادًت والاظخلالٌ الاكخطادي لذولت فلعؿحن ، .6

 ا ما هبحرً ًىفش جىظهً  .7
ً
ض جؿىسها واصدهاسها ؛ ودخمال   في غضة لخهٍض

 ٌعهل دمج دولت فلعؿحن في الاكخطاد ؤلاكلُمي والهالمي. .8

ا بتزوٍد الفلظعُيُحن
ً
  7691إزاض ي ما كبل ـام ب ال حفخلد دولت بطساثُل والىالًاث املخددة ؤن دولت بطساثُل ملصمت كاهىه

، (. هره السئٍت هي خل وطغ ـاد242ٌخابق لألمم املخددة زكم )اـخلاد ًخىافم مق كساز مجلع ألامً المئت في املئت 

ا كابلت للملازهت بشيل مفلىٌ مً خُث حجم ؤزاض ي الضفت الغسبُت وغصة 
وجخإمل في كُام دولت فلظعُيُت جضم ؤزضً

 .7691كبل ـام 

ذ مً ظهىلت العفش داخل دولت فلعؿحن مً خ الٌ خلىٌ البيُت الخدخُت جفىش هزه الشئٍت ؤًًػا في كُام دولت فلعؿُيُت جٍض

، ـلى طبُل املثاٌود دولت فلعؿحن. ، وجىفش فىاثذ هبحرة خاسج خذجخيىن مً الجعىس والؿشق وألاهفاقالخذًثت التي 
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ت الفاثلت فاٌ بحن الضفت الغسبُت وكعاؿ الىلل التي طخمىً الخىلل الفمً وطاثل  طدظخفُد دولت فلظعحن مً الظـس

، ظُهضص بشيل 0856لري لم ًىً مىجىًدا كبل ـام ، الت بطساثُل الظُادًت. هرا املفبرجدذ ؤزاض ي دو  هفم ، ـبر غصة

 هبحر مً كُمت 

، وظِخم جطمُمها لخيىن حضًءا مً بيُت جدخُت بكلُمُت حذًذة جشبـ ظشاثُلُت الفلعؿُيُت للفلعؿُيُحناجفاكُت العالم ؤلا 

 مىضر ؤدهاه. ، هما هىظشاثُلُحن بالششق ألاوظـ الىبحرالفلعؿُيُحن وؤلا 

، ظدعخفُذ دولت فلعؿحن مً ىاء خاص بها )هما هى مىضر ؤدهاه(، بلى ؤن جلىم دولت فلعؿحن بخؿىٍش مُنالوة نلى رلً

، مو وحىد وظُلت فهالت للخطذًش واظخحراد ذود في بظشاثُلوؤظالىضىٌ الخاص بلى بهؼ اإلايشأث اإلاهُىت في مُىاءي خُفا 

 دون اإلاعاط بإمً بظشاثُل. البػاجو بلى دولت فلعؿحن وخاسحها

، وطخدمج الغالبُت ؤي مظخىظىاث طدظخفُد دولت بطساثُل مً وجىد خدود آمىت ومفترف بها. لً جضعس بلى اكخالؿ

الفؽمى مً املظخىظىاث إلاطساثُلُت في ألازاض ي إلاطساثُلُت املخجاوزة. طخطبذ الجُىب إلاطساثُلُت املىجىدة داخل 

 وزة جصًءا مً دولت بطساثُل وطِخم زبعها مً خالٌ هؽام هلل ففاٌ.ألازاض ي الفلظعُيُت املخجا

عت املفاهُمُت لدشمل املحزاث الخالُت:  ضممذ الىالًاث املخددة الخٍس

  9 986 مً ؤلاظشاثُلُحن في الػفت الغشبُت في ألاساضخي ؤلاظشاثُلُت اإلاخجاوسة ، وظِخم دمج خىالي 86ظِخم دمج خىالي

الغشبُت في ؤساع فلعؿُيُت مخجاوسة. ظىف جضود ملاًػاث ألاساضخي دولت فلعؿحن مً الفلعؿُيُحن في الػفت 

 .0856بإسع كابلت للملاسهت بشيل مهلىٌ مً خُث معاخت الػفت الغشبُت وكؿام غضة كبل نام 

  خجاوسة داخل ألاساضخي ؤلاظشاثُلُت اإلامخفشكت باكحن ًجب ؤن ًطبذ العيان الفلعؿُيُىن اإلاىحىدون في حُىب

يىن لهم الخُاس في البلاء في ميانهم بال برا اخخاسوا غحر و  ،حضء مً دولت فلعؿحن لىنهم مىاؾىحن في دولت فلعؿحن ٍو

ا في رلً ، بمػهىن لإلداسة اإلاذهُت الفلعؿُيُترلً. ظُيىن لذيهم ؾشق وضىٌ جشبؿهم بذولت فلعؿحن. وظُخ

ًخم الخمُحز غذهم وظُيىن لذيهم خماًت ؤمىُت  ، داخل اإلاىاؾم الفلعؿُيُت املخخلت. لًجلعُم اإلاىاؾم والخخؿُـ

 مىاظبت. ظخخػو هزه الجُىب وؾشق الىضىٌ بلى اإلاعاولُت ألامىُت ؤلاظشاثُلُت.

 لىنهم حضء مً  البلاء،  ًجب نلى العيان ؤلاظشاثُلُحن اإلاىحىدًً في حُىب داخل ألاساضخي الفلعؿُيُت اإلاخجاوسة

، والخفاف نلى حيعُتهم ؤلاظشاثُلُت اللاثمت. نهم بال برا اخخاسوا غحر رلًميا خُاس البلاء في ولهم دولت بظشاثُل ،

، بما في رلً هحن لإلداسة اإلاذهُت ؤلاظشاثُلُتظُيىهىن خاغ و ظُيىن لذيهم ؾشق وضىٌ جشبؿهم بذولت بظشاثُل

هم خماًت ؤمىُت جلعُم اإلاىاؾم والخخؿُـ  داخل اإلاىاؾم الفلعؿُيُت املخخلت. لً ًخم الخمُحز غذهم وظُيىن لذي

 مىاظبت. ظخخػو هزه الجُىب وؾشق الىضىٌ بلى اإلاعاولُت ألامىُت ؤلاظشاثُلُت.

 ،ثُلُت. نلى الشغم مً هزه وهى ؤمش خاظم لألمً اللىمي إلظشاثُل، جدذ العُادة ؤلاظشا طُىىن غىز ألازدن

و الضسانُت ، ًجب نلى بظشاثُل الهمل مو الخيىمت الفلعؿُيُت للخفاوع نلى اجفاق حالعُادة عخمش فُه اإلاشاَس

دون اهلؿام ؤو جمُحز ، ورلً بمىحب التراخُظ ؤو نلىد ًخدىمىن فيها اللاثمت التي ٌعُؿش نليها الفلعؿُيُىن ؤو 

 ؤلاًجاس اإلاىاظبت التي جمىدها دولت بظشاثُل.
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 حشىٍه آلاالف مً ، معاولت نً كخل و "بسهابُت"، وهي مىكمت جدىمها خماض ، واهذ غصةلهثر مً نلذ مً الضمان

 مً جو ؤلاظشاثُلُحن. 
ً
وغحرها مً والجهاد الاظالمي ، هشظذ خماط ىَشغ هفعها لخدعحن خُاة ظيان غضةبذال

، كامىا بلمو الفلعؿُيُحن بىخشُت وجدىٍل مئاث اإلاالًحن لخذمحر بظشاثُل. وفي الىكذ هفعه "ؤلاسهابُت"اإلاىكماث 

خ واللزاثفلعؿُيُحن بلى جإحُج آلمً الذوالساث التي تهذف بلى جدعحن خُاة الف ، ت خشب مً آالف الطىاٍس

، ٌهاوي ظيان غضة خماط وظىء خىمها  "إلسهاب"ونششاث مً ؤهفاق ؤلاسهاب وغحرها مً اللذساث الفخاهت. هدُجت 

، واهدشاس الفلش، وهلظ خاد في الىهشباء واإلاُاه الطالخت للششب، وغحرها مً اإلاشاول التي تهذد مً بؿالت هاثلت

 مضدهًشا. وهى ًىظ نلى واملتبةخذار ؤصمت بوعاهُت 
ً
. تهذف هزه الشئٍت بلى مىذ الفلعؿُيُحن في غضة معخلبال

ؿت اإلافاهُمُت(  بت مً غضة )هما هى مىضر في الخٍش بمياهُت الخخطُظ للفلعؿُيُحن ألاساضخي ؤلاظشاثُلُت اللٍش

، والتي ظخمىً في النهاًت بىاء احاث ؤلاوعاهُت اإلالخت في غضةخخُوالتي كذ ًخم فيها بىاء البيُت الخدخُت بعشنت لخلبُت الا 

 مً شإنها ؤن حعانذ ؤهل غضة نلى الاصدهاسالتي اإلاذن والبلذاث الفلعؿُيُت اإلاضدهشة 

 د غصة مً الظالح ًخم وكف بظالق الىاز مق بطساثُل لً جددر جدظِىاث هبحرة للىاض في غصة ختى ، وججٍس

ع ، و باليامل ذ في اطدثمازاث لً هُيل خىجىَس م ٌظمذ للمجخمق الدولي بىضق ؤمىاٌ جدًدة بشيل آمً ومٍس

 ضساـاث.بدون ًخم جدمحرها في املظخلبل الري ًمىً الخيبا به 

  ظخدخفل دولت بظشاثُل بالعُادة نلى اإلاُاه ؤلاكلُمُت، التي حهخبر خُىٍت لمً بظشاثُل والتي جىفش الاظخلشاس في

 اإلاىؿلت.

 وغحر مإهىلت بالعيان.مذهُت اًػاث ألاساضخي التي جىفشها دولت بظشاثُل مىاؾم ًمىً ؤن حشمل مل 

  ، والؿحرة، ، هفش كاظم، الؿُبت، كليعاوي نشاسة ، بهاء الغشبُت ، ؤم الفدمجخإلف مجخمهاث اإلاثلث مً هفش كشم  ،

 هفش بشاء ، حلجىلُت. و 

 لخلو جدذ العُؿشة ألاسدهُت خالٌ هزه املجخمهاث، التي حهشف بلى خذ هبحر بإنها فلعؿُيُت، ج 
ً
م جدذًذها ؤضال

ت جم جخفُفها مىز رلً 0838 مفاوغاث خـ الهذهت لهام ، لىً بظشاثُل اخخفكذ بها في النهاًت لظباب نعىٍش

الخحن. جفىش الشئٍت في بمياهُت بنادة سظم خذود بظشاثُل، وفًلا الجفاق الؿشفحن، بدُث جطبذ مجخمهاث اإلاثلث 

ت فلعؿحن. في هزا الاجفاق، جخػو الخلىق اإلاذهُت لعيان مجخمهاث اإلاثلث لللىاهحن اإلاهمىٌ بها حضًءا مً دول

 وألاخيام اللػاثُت للعلؿاث اإلاهىُت.

 الػفت  الخىضُل بحن، ظُيىن لذي دولت فلعؿحن سوابـ هلل نالُت العشنت )مثل خاسج خذود الذولت الفلعؿُيُت

فلعؿحن بخؿىٍش مُىاء خاص بها، والىضىٌ بلى ازىحن مً مشافم اإلاُىاء املخذدة الغشبُت / غضة( ، وبلى ؤن جلىم دولت 

 في الذولت اظشاثُل.

 وبالخالي اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت  هزه الؿشق ظخمىً الفلعؿُيُحن مً نبىس وادي ألاسدن بلى اإلاهبر الخذودي مو ،

، وجخػو للىانذ الهجشة في دولت فلعؿحن، ما وساءهاحعهُل ظفش الفلعؿُيُحن مً وبلى اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت و 

 حعمذ لألسدهُحن وغحرهم مً اإلاىؿلت بذخىٌ دولت فلعؿحن.و 

  ادة الخشهت دون نىاثم في وظِخم بىاء خلىٌ البيُت الخدخُت مً الذسحت ألاولى )بما في رلً ألاهفاق والجعىس( لٍض

 حمُو ؤهداء الىالًاث وفُما بحن الىالًاث وحُىبها.

 ظِخم بىاء مهابش خذودًت حذًذة وخذًثت وهفاة.و  م بنادة غبـ خاحض ألامان لخدىاظب مو الخذود الجذًذةظِخ 
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  ؿت اإلافاهُمُت دون اإلاعاط باإلاؿالباث الفشدًت اإلاخهللت بدم اإلالىُت ؤو خلىق ا للخٍش
ً
ًيىن سظم الخذود وفل

ا في الىكام اللػاجي ؤلاظشاثُلي. املخذدة الخُاصة  ًً  جللُذ

 ت الىضىٌ بلى حمُو اإلاىاكو الذًيُت لجمُو ألادًان في ولخا الذولخحن. ًيبغي لذولت  ًجب ؤن جدترم ألاؾشاف خٍش

ت الىضىٌ بلى خلىق الطالة في حمُو اإلاىاكو  بظشاثُل ودولت فلعؿحن الذخىٌ في اجفاكُت وضىٌ لػمان خٍش

هً اإلالذظت ؤزىاء اإلافاوغاث بحن الذًيُت داخل دولت فلعؿحن ودولت بظشاثُل. ًجب ججمُو كاثمت بهزه ألاما

 الؿشفحن.

 لخؿىٍش مىاؾم جبادٌ ألاساضخي املخططت لذولت فلعؿحن، وهزلً حمُو  جفىش هزه الشئٍت في بوشاء ضىذوق دولي

الخدعِىاث في البيُت الخدخُت وحمُو الخذابحر ألامىُت اإلاىطىص نليها في اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي، بما في 

اإلاىاوئ والؿشق والجعىس وألاهفاق وألاظىاس والجعىس والعىً الخذًذًت واإلاهابش الخذودًت وما شابه رلً مشافم 

  ً  خىكو ؤن حعخىنب دولت بظشاثُل ؤو دولت فلعؿحن جيلفت هزه الخدعِىاث وؤلاحشاءاث.رلً. ال 

 

 اللدض : الخامع اللظم 

ً. املخُعت باللدض، وهي الشدًدةجدزن الىالًاث املخددة الخظاطُت   مدًىت حفني الىثحر للىثحًر

خ الخػاسة. ال ًمىً لي ميان آخش نلى وحه ألاسع ؤن ًذيي ؤهمُخه باليعبت بلى زالر  ذة مً هىنها في جاٍس اللذط مذًىت فٍش

سجذدًاهاث سثِعُت. ول ًىم، ًطلي اليهىد نىذ الخاثـ الغشبي،  هبذ اإلاعُدُىن في هىِعت  َو اإلاعلمىن في اإلاسجذ ألاكصخى َو

 ر اإلالذط.اللب

خ لخلعُم الىاط وللخدٍشؼ نلى الطشام مً كبل روي  ذ، واهذ اللذط نشغت للخشب والفخذ. وكذ اظخخذمنلى مش الخاٍس

شة. لىً ال ًجب ؤن  لت.جيىن اللذط الىىاًا الشٍش  بهزه الؿٍش

اسة ، والهبادة  اًجب ؤن جبلى اللذط مذًىت ججمو الىاط مً حمُو الذًاهاث مهً  ػهم البهؼ، وجلذًش حالٌ ، واخترام بهللٍض

خ ومجذ خلم هللا.  الخاٍس

لت جدترم ج  خمثل ملاسبت هزه الشئٍت في الخفاف نلى وخذة اللذط وحهلها في مخىاٌو الجمُو والانتراف بلذاظت الجمُو بؿٍش

 الجمُو.

 

  الظماث الدًيُت لللدض 

ليهىدًت واإلاعُدُت وؤلاظالم ال ًلطذ منها ؤن ا فيهدً هفهم ؤن الخفعحراث الالهىجُت جخخلف في ول دًً. ألاوضاف الىاسدة 

 خاضت باللذط. نالكت ، مً الىاضر ؤن ول مً هزه الذًاهاث الثالر الىبري لها جفعحراث الهىجُت نهاثُت. مو رلً جيىن 

 . ، ختى جذخل هللاقا، وان ببشاهُم كذ غخى بابىه بسخم اللذط وفًلا للخلالُذ اليهىدًت، جلو ؤوسشلُباليعبت لليهىدًت
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، مما نشش في بظشاثُل الازىا، ؤضبدذ اللذط اإلاشهض العُاسخي للشهب اليهىدي نىذما وخذ اإلالً داود اللباثل بهذ كشون

، اإلالً ً داودنام. ابً اإلال 2111لشب مً ، والتي قلذ كاثمت مىز ما ًمت واإلاشهض الشوحي للشهب اليهىديحهل اإلاذًىت الهاض

 نلى حبل مىسٍا.، بجى اإلاهبذ ألاٌو ظلُمان

ا للخلالُذ اليهىدًت
ً
ً الىضاًا الهشش ألاضلُت ،وفل ، داخل كذط ، داخل اإلاهبذي هشفها هللا إلاىسخى في حبل ظِىاء، التجم جخٍض

جم بىاء الهُيل الثاوي فىق هفغ الجبل ختى جم زم كبل اإلاُالد.  475ألاكذاط. جم جذمحر الهُيل ألاٌو نلى ًذ البابلُحن في نام 

 للشهب اليهىدي: بنها جكل  كذاظتها، لم جفلذ اللذط م. ومو رلً 61ً كبل الشومان نام ره مجذمح
ً
الزي ًخجه بلُه  اللبلتؤبذا

 اليهىدالعابو اليهىدي خُث ؤن  ، في الُىم الخاظو مًة ووحهت الدج اليهىدي. في ول ناماليهىد في حمُو ؤهداء الهالم في الطال 

دُىن رهشي جذمحر ا ًطىمىن  ذاًسا ًدخفل ، الزي وان حهىد ًطلىن الُىم نىذ خاثـ اإلابيىإلاهبذًً. نلى الشغم مً ؤن اليٍو

بشاسة مىفطلت بلى اللذط  611، بال ؤن حبل الهُيل هفعه هى ؤكذط مىكو في اليهىدًت. هىان ما ًلشب مً به في الهُيل الثاوي

م الشهب اليهىدي جخجعذ في نباسة "العىت اللادمت في ، واهذ آماٌ وؤخال حُل 011. نلى مذي اإلالذط الهبري  في الىخاب

 .اللذط"

لب وضهذ بلى العماء. مباششة بهذ إلايان الزي بشش فُه ٌعىم الىاضشي باليعبت للمعُدُت، فةن اللذط هي ا ، وكذ خىهم وض 

اإلااظعاث الذًيُت في ، جم بوشاء الشوماهُت في ؤواثل اللشن الشابوانخىاق كعؿىؿحن اإلاعُدُت هذًً سظمي لإلمبراؾىسٍت 

خىن. بهذ  كىن بلى ، وان اإلاعُدُىن ًخى 526الفخذ ؤلاظالمي لللذط في نام مىاكو مهمت مثل هىِعت اللبر اإلالذط وحبل الٍض

. خالٌ 0076ها سحهذ لهم مشة ؤخشي في نام ، نلى الشغم مً ؤن0188والتي خللىها ؤخحًرا في نام ، اظخهادة اإلاذًىت اإلالذظت

ٌ ، قلالىظؿى فترة الهطىس  ، نلى ى ٌعىم نبر اللذطمجشي الضواس خؿ ، وزابخت. جابوذ اللذط مىكو الدج اإلاعُخي ألاو

ىذ اإلاعُدُىن الخلىق اللاهىهُت . في نهذ ؤلامبراؾىسٍت الهثماهُتالشغم مً ألاخؿاس والخدذًاث اليامىت في مثل هزا العفش ، م 

، مما ؤّظغ "الىغو الشاهً" اإلاعُخي، اللشهحن الثامً نشش والخاظو نشش في إلاىاكههم اإلالذظت مً كبل العامُحن اإلاخهاكبحن

، اللذط هي مىؾً لهثر مً نششة مً . الُىم0882شاثُل ألاظاظُت لهام والزي ؤنُذ ججذًذه في اجفاكُت الفاجُيان وبظ

.ً  الؿىاثف اإلاعُدُت والعيان اإلاعُدُحن اإلاضدهٍش

م: "ظبدان الزي ؤظشي بهبذه مً اإلاسجذ الخشام  ، جىدعب اللذط ميباليعبت لإلظالم اهتها هما هى مزوىس في اللشآن الىٍش

؛ خُث وضل  بلى مىؿلت ُلُت مً مىت بلى اللذط )ؤلاظشاء(( خُث حشحر آلاًت بلى سخلت الىبي دمحم الل...بلى اإلاسجذ ألاكصخى 

 هبُاء العابلحن واظخالم الىضُت. ، لللاء ألا ٍف خُث ًطهذ بلى الجىت )اإلاهشاج(الخشم اللذسخي الشش 

، وؤظغ اللذط هلبلت للطالة ؤجبانه مً مىت بلى اإلاذًىت ذ ؤخز، خُث وان دمحم كوخذر رلً في وكذ مبىش مً ؤلاظالم

ؤلاظالمُت )اللبلت ألاولى( كبل حغُحر اججاه الطالة بلى مىت في وكذ الخم. وان هىان خيام معلمىن ؤهذوا ؤًًػا نلى ألاهمُت 

، فياهذ اللذط هميان بذًل للدج نىذما واهذ مىت حعُؿش نليها خالفت ، وملّشها دمشميُت لللذط. ؤّما الخالفت ألامىٍتذًال

،  0406بلى بخُاء الاهخمام ؤلاظالمي باللذط ، وفي نام  0076مىافعت. ؤدي اهخطاس ضالح الذًً ألاًىبي نلى الطلُبُحن نام 

 ة بىاء حذساهه ومىاكهه الذًيُت.كام العلؿان ظلُمان الهكُم بةناد

 ، حهخبر نلى هؿاق واظو زالث ؤكذط مىكو في ؤلاظالم.مالُى 
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  ألاماهً امللدطت في اللدض 

، جدملذ دولت بظشاثُل معاولُت دولت بظشاثُل نلى اللذط بإهملها ، نىذما ظُؿشث0856 بهذ خشب ألاًام العخت نام

ف، ، الخلذظت، نلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخطشل هزه ألاماهً اإلاخماًت حمُو ألاماهً اإلالذظت في اإلاذًىت. حشم شم اللذسخي الشٍش

، ، هىِعت فحري غالُالي، هىِعت اللبر اإلالذطدولىسوظا )مدؿاث الطلُب( دوس ، هىِعت اللذٌعت آن ،الخاثـ الغشبي

م، دًش دوسمُدُىن اللذٌغ ظدُفً هىِعت ، خذًلت ىِعت ؤوغعؿحن فُىخىسٍا، ه، غشفت الهشاء ألاخحر، كبر الهزساء مٍش

، هىِعت اللذٌغ بؿشط في غالُياهخى، ، هىِعت باجش هىظتر، هىِعت دومُىىط فلُفُذ، هىِعت ماسي ماحذالحنحثعُماوي

، كبر ، كبر ؤبشالىم، هىِغ هىسفا، حبل ظيىبىطِذ ببشاهُم اليازىلُيي في ظُيىسطهىِعت الطهىد، الىىِعت الشوظُت ، ب

ا م الدج الثاوي للمهبذ، صهٍش ا ومالشخي، كبر ألاهبُاء خجيؾٍش ىج، صهٍش خىن ود، مذًىت دا، حيهىن ظبًر ، ملبرة ، حبل الٍض

 ، وبشهت العلىام.ظامبىظيي اليهىدًت

، فةن دولت بظشاثُل ألاماهً اإلالذظت لألدًان ألاخشي  نلى نىغ الهذًذ مً اللىي العابلت التي خىمذ اللذط، ودمشث

 لثىاء للُامها بدماًت اإلاىاكو الذًيُت للجمُو والخفاف نلى الىغو الذًجي اللاثم.حذًشة با

 نً الخعاظُت الشذًذة فُما ًخهلالجذًش بالثىاء لهثر مً هطف كشن بالىكش بلى هزا السجل 
ً
م ببهؼ ألاماهً ، فػال

لىفغ لذظت في اللذط ًجب ؤن جخػو ، وؤن حمُو ألاماهً اإلاهخلذ ؤن هزه اإلاماسظت ًجب ؤن جبلى، واإلالذظت في اللذط

ف دون . نلى وحه الخطىصؤهكمت الخىم اإلاىحىدة الُىم ، ًجب ؤن ٌعخمش الىغو الشاهً في حبل الهُيل / الخشم الشٍش

 اهلؿام.

ًجب ؤن جكل ألاماهً اإلالذظت في اللذط مفخىخت ومخاخت للمطلحن اإلاعاإلاحن والعُاح مً حمُو الذًاهاث. ًيبغي العماح 

 ، بؿ/حبل الهُيل خاص مً حمُو ألادًان بالطالة في الخشم اللذسخي الشٍشفلألش
ً
 جاما

ً
لت جدترم دًنهم اختراما شاناة ، مو مٍش

 نً الهىامل الذًيُت ألاخشي ة ول دًً ونؿالجهؤوكاث ضال 
ً
 ، فػال

  الىضق الظُاس ي لللدض 

 لظُاس ي لللدض.واخدة مً ؤهثر اللضاًا حفلًُدا في جدلُم الظالم هي خل مظإلت الىضق ا

م ىلعمت مطذس جىجش هبحر في اإلاىؿلت، واهذ اللذط اإلا0856كبل نام  ، خُث جم فطل اللىاث ألاسدهُت وؤلاظشاثُلُت نً ؾٍش

 ألاظالن الشاثىت ووان العيان ؤلاظشاثُلُحن في اللذط مهذدًً بىحران اللىاضت.

للىالًاث اإلاخدذة. وافم حمُو  0884اللذط لهام  بن جلعُم اللذط ال ًخهاسع مو البُاهاث العُاظُت للاهىن ظفاسة

 الشئظاء العابلحن الزًً شاسوىا في نملُت العالم نلى ؤن اللذط ًجب ؤال جيىن هزلً. 

ىُت، هُاب1106دٌعمبر  5في  ، انترف الشثِغ جشامب باللذط ناضمت إلظشاثُل. ؤوضر الشثِغ ت نً الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 دة للعُادة ؤلاظشاثُلُت في اللذط ظخخػو إلافاوغاث الىغو النهاجي بحن الؿشفحن.ؤًًػا ؤن الخذود املخذ

ثر املىاظم خظاطُت ـلى وجه ، وخاضت وجىد كىاث ؤمىُت مىفطلت في واخدة مً ؤهخلد ؤن الفىدة بلى اللدض امللظمتوف

.ألازض
ً
 هبحرا

ً
 ، طُىىن خعإ



21 
 

فطل بالفهل ألاخُاء الهشبُت ، ًىحذ خالًُجب ججىب الخلعُم اإلاادي للمذًىتفي خحن   خاحض ؤمجي ال ًدبو الخذود البلذًت ٍو
ً
ا

 )ؤي هفش نلاب ، والجضء الششقي مً شهفاؽ( في اللذط نً بلُت ألاخُاء في اإلاذًىت.

يبغي ؤن ًيىن بمثابت خذود بحن نىاضم الؿشفحن.  ًجب ؤن ًكل هزا الخاحض اإلاادي في مياهه ٍو

يبغي ؤن جؽل مدًىت غحر ملظمت. ًجب ؤن جىىن ـاضمت دولت فلظعحن ذاث طخؽل اللدض ـاضمت دولت بطساثُل،  ٍو

، بما في ذلً الخاليالظُادة في جصء مً اللدض الشسكُت الىاكفت في جمُق املىاظم الىاكفت شسق وشماٌ الجداز ألامني 

مىً حظمُتها  اللدض ؤو ؤي اطم غحرهفاط وؤبى دٌع، والجصء الشسقي مً شفهفس ـلاب  ا هى جددده دولت فلظعحن.، ٍو

، ولىً داخل الجذاس 0838ي ما وساء خؿىؽ الهذهت لهام ، وف، اللذطت للعيان الهشب في ناضمت بظشاثُلجدُذ هزه الشئٍ

 اللاثم، جدُذ لهم اخخُاس واخذ مً زالزت خُاساث:ألامجي 

 لذولت بظشاثُل .0
ً
 هً مىاؾىا

 لذولت فلعؿحن .1
ً
 هً مىاؾىا

 ُمحن داثمحن في بظشاثُل.الاخخفاف بىغههم همل .2

يبغي ؤن ًكل  5، اخخاس بهؼ العيان الهشب في هزه اإلاىاؾم )خىالي نلى مش العىحن 9( ؤن ًطبدىا مىاؾىحن بظشاثُلُحن، ٍو

 هزا الخُاس مخاًخا لعيان هزه اإلاىاؾم الهشب في اإلاعخلبل.

م اخخُاس ؤن ًطبدىا مىاؾىحن في كذ ًشغب ظيان نشب آخشون في هزه اإلاىاؾم في انخىاق هىٍت ظُاظُت فلعؿُيُ ت نً ؾٍش

يبغي ؤن ًيىن هزا الخُاس مخاًخا لهم ؤًًػا.  دولت فلعؿحن، ٍو

كذ ًشغب الىثحر مً العيان الهشب في هزه اإلاىاؾم في الخفاف نلى هىٍت ظُاظُت مىفطلت نً بظشاثُل ؤو فلعؿحن، والتي 

خهم. ًجب ؤن ًبل ذة وجاٍس  ى هزا الخُاس مخاًخا لهم.جدُذ لهم الانتزاص بهىٍتهم الفٍش

 والالتزاماث والامخُاشاث  الفىاثد 

بن امخُاصاث وفىاثذ والتزاماث الهشب اإلالُمحن في هزه اإلاىاؾم الزًً ًخخاسون الاخخفاف بىغههم هملُمحن داثمحن في 

 بظشاثُل ًجب ؤن جكل هما هي.

 نحُؾم الزًً ًخخاسون ؤن ًطبدىا مىاؾىحن فلعؿُيظِخم جدذًذ امخُاصاث وفىاثذ والتزاماث الهشب اإلالُمحن في هزه اإلاىا

 ، خعب الاكخػاء.ىاهحن دولت فلعؿحن ودولت بظشاثُلبمىحب ك

ًخمخو ظيان هزه اإلاىاؾم الزًً ًخخاسون ؤن ًطبدىا مىاؾىحن في دولت بظشاثُل بيل الامخُاصاث واإلاضاًا والالتزاماث بإن ًيىهىا 

 والفىاثذ ، بىفغ اإلاضاًا زًً هم الُىم مىاؾىىن في بظشاثُل، الزه اإلاىاؾممىاؾىحن في دولت بظشاثُل. ظُدخفل ظيان ه

 . والالتزاماث التي ًخمخهىن بها الُىم
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  مىعلت طُاخت خاضت 

ًجب ؤن حعمذ دولت بظشاثُل بخؿىٍش دولت فلعؿحن إلاىؿلت ظُاخُت خاضت في نؿاسوث، في مىؿلت مهُىت ًخفم نليها 

 ىؿلت مىؿلت ظُاخُت ناإلاُت وجذنم العُاخت ؤلاظالمُت بلى اللذط ومىاكهها اإلالذظت.الؿشفان. هخطىس ؤن جيىن هزه اإلا

ا مضدهًشا وهابًػا بالخُىٍت ًخػمً وظاثل هلل نامت نلى ؤخذر ؾشاص جىفش ظهىلت   ًُ هخىكو ؤن جطبذ هزه اإلاىؿلت مشهًضا ظُاخ

 الىضىٌ بلى ألاماهً اإلالذظت.

الخىمُت الاكخطادًت بخدذًذ الخمىٍل الالصم لبىاء اإلاؿانم واإلاخاحش والفىادق لذنم هزا الخؿىس الجذًذ، ظُلىم بشهامج 

و بلى مىؿلت  واإلاشاهض الثلافُت وغحرها مً اإلاشافم العُاخُت داخل هزه اإلاىؿلت. ًجب جؿىٍش وضُاهت بمياهُت الىضىٌ العَش

، ، فشع الػشاثبلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخطش، بما في رلً ، ناملخذدة لهزا املجاٌ إن الخفاضُلالخشم. ًيبغي الخفاوع بش

 وجلعُم اإلاىاؾم بحن الؿشفحن.

  شاون الظُاخت مهمت فُما ًخفلم باملدًىت اللدًمت في اللدض 

 فاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي، ؤزىاء الخفاوع نلى اجدون ؤلاخالٌ بعُادة دولت بظشاثُلًخهحن نلى الؿشفحن و 
ً
، وسهىا

 :ما ًليلذولت بظشاثُل،  باإلاخؿلباث ألامىُت

الخفاوع نلى آلُت ًخم مً خاللها جىفحر التراخُظ للمششذًً العُاخُحن الفلعؿُيُحن لللُام بجىالث في البلذة  .0

 اللذًمت في اللذط وهزلً في اإلاىاكو اإلالذظت للمعُدُت وؤلاظالم في مىاؾم ؤخشي مً اللذط ؛

نلى حصجُو العُاخت اليهىدًت وؤلاظالمُت واإلاعُدُت في ول ظىف حهمل والتي  بوشاء هُئت مشترهت لخؿىٍش اللذط .1

مً دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن. ظخيصخئ بظشاثُل آلُت ًخم بمىحبها جخطُظ حضء مً ناثذاث الػشاثب مً 

ذ مً بنادة الاظدثماس للعُاخت في مذًىت اللذط لخلً الهُئت إلاالعُاخت اإلاتزاًذة في البلذة اللذًمت في اللذط  ٍض

ض العُاخت ؤلاكلُمُتالهُئت مت. ظخهمل اللذً  .ؤًًػا مو اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت لخهٍض

 

 الاـتراف بالفىاضم 

 هفاضمت لدولت بطساثُل. ًيبغي الاـتراف باللدض )ؤو ؤي اطم آخس جخخازه دولت فلظعحن( 
ً
ًجب الاـتراف باللدض دولُا

ا هفاضمت لدولت فلظعحن. ًُ  دول

ً إلهياس ششنُت الؿشف آلاخش ؤو ظُادجه. ال ًجىص لي ؾشف حصجُو ؤو د نم الجهىد مً كبل دٌو ؤخشي ؤو ؤشخاص آخٍش

 ظُلىم سئظاء البلذًاث في ول ناضمت بةوشاء آلُاث للدشاوس اإلاىخكم والخهاون الخؿىيي في اإلاعاثل راث ألاهمُت للهاضمخحن.

اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت، ظخيىن  ظدبلى ظفاسة الىالًاث اإلاخدذة لذي دولت بظشاثُل في اللذط. بهذ جىكُو

ظفاسة الىالًاث اإلاخدذة لذي دولت فلعؿحن في اللذط في ميان ظخخخاسه الىالًاث اإلاخدذة باالجفاق مو دولت فلعؿحن. 

ذط ظخهترف الىالًاث اإلاخدذة بذولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن في نىاضمها وحصجو الذٌو ألاخشي نلى هلل ظفاساتها بلى الل

 .واللذط خعب الاكخػاء
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 الاكخطادًتخعت جسامب  :اللظم الظادض  

، كذمذ الىالًاث اإلاخدذة خؿت ؤلاداسة الاكخطادًت للعالم في ًٍ ، في ًىهُى اإلااضخي في اإلاىامتبىاًء نلى دنىة مً مملىت البدش 

 ؿُجي.الششق ألاوظـ التي ؤؾللتها ؤلاداسة بهىىان العالم للشخاء: سئٍت حذًذة للشهب الفلع

جذسن الىالًاث اإلاخدذة ؤن جىكُو اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت وجىفُزها بىجاح ظُيىن له جإزحر هبحر نلى آلافاق 

ً ، ؤهذ املجخمو الذولي الت ، وهزلً بلابلُتها للخُاة بهذ زامه بالخؿت الاكخطادًت وغشوستهاالاكخطادًت في اإلاىؿلت. في البدٍش

 عالم.جىكُو اجفاكُت ال

ظخمىً الخؿت الاكخطادًت الشهب الفلعؿُجي مً بىاء مجخمو فلعؿُجي مضدهش وخُىي. ًخيىن مً زالر مبادساث جذنم 

ملُاس دوالس مً  41الشواثض اإلاخمحزة للمجخمو الفلعؿُجي: الاكخطاد والشهب والخيىمت. مو بمياهُت حعهُل ؤهثر مً 

مبادسة العالم مً ؤحل الاصدهاس ؤهثر الجهىد الذولُت ؾمىًخا وشمىلُت  الاظدثماساث الجذًذة نلى مذي نشش ظىىاث ، جمثل

خ  للشهب الفلعؿُجي ختى آلان. لذيها اللذسة نلى جدىٍل الػفت الغشبُت وغضة بشيل حزسي وفخذ فطل حذًذ في الخاٍس

م الفشص والىشامت. م املخً والخعاسة ، ولىً نً ؾٍش  الفلعؿُجي لِغ نً ؾٍش

، وظُادة خالٌ جؿىٍش خلىق اإلالىُت والهلىدظخؿلم الهىان للؿاكاث الاكخطادًت للشهب الفلعؿُجي. مً  املبادزة ألاولى

بي اإلااٍذ للىمىظىاق سؤط اإلااٌ، وؤ، وبحشاءاث ميافدت الفعاداللاهىن  فت مو ، وخؿت مىخفػت الخه، والهُيل الػٍش ٍش

ت بادسة بضالخاث في العُاظت بلى حاهب الاظدثماساث الاظتراجُجُت في البيُت الخدخُت ، جخىدى هزه اإلااهخفاع الهلباث الخجاٍس

 والتي تهذف لخدعحن بِئت ألانماٌ وجدفحز همى اللؿام الخاص. 

ا به بلى الىهشباء اللابلت للخمىًٍ واإلاُاه الىكُفت 
ً
 مىزىك

ً
ظخػمً الخؿت للمعدشفُاث واإلاذاسط واإلاىاٌص والششواث وضىال

الشكمُت. ملُاساث الذوالساث مً الاظدثماساث الجذًذة ظىف جخذفم بلى كؿاناث مخخلفت مً الاكخطاد  والخذماث

ذ الششواث مً فشص الىضىٌ بلى سؤط اإلااٌ وألاظىاق في الػفت الغشبُت و  الفلعؿُجي. ظتًز

حن الشثِعُحنظِخم سبـ غ  بن الىمى الاكخطادي الىاجج لذًه  ، بما في رلً مطش وبظشاثُل وألاسدن ولبىان.ضة بالششواء الخجاٍس

 اللذسة نلى بنهاء ؤصمت البؿالت الخالُت وجدىٍل الػفت الغشبُت وكؿام غضة بلى مشهض للفشص. 

ً الشهب الفلعؿُجي مً جدلُم ؾمىخاجه. مً خالٌ خُاساث الخهلُم الجذًذة اللاثمت نلى الىخاثج  املبادزة الثاهُت
ّ
ظخمى

ب اإلانهي والخلجيٌ ، ومىطاث الخهلُم اإلاىظهت نبر ؤلاهترهذ واللاثمت نلى الىخاثج في اإلاجز  ، واخخماٌ الخبادالث ، وصٍادة الخذٍس

الذولُت ، ظخهضص هزه اإلابادسة وجىظو مجمىنت مخىىنت مً البرامج التي ظخهمل نلى جلذًم جدعحن مباشش لشفاهُت الشهب 

ػمً ؤن الؿال  ب ًمىنهم جدلُم ؤهذافهم ألاوادًمُت والاظخهذاد لللىي الفلعؿُجي. ظُهضص الىكام الخهلُمي الفلعؿُجي ٍو

 الهاملت.

، خُث ظِخم جضوٍذ ت الصخُت نالُت الجىدة بشيل هبحر، ظِخم جدعحن الىضىٌ بلى الشناًبىفغ اللذس مً ألاهمُت

ص الجذًذة ، فةن الفش لشناًت الصخُت. باإلغافت بلى رلًاإلاعدشفُاث والهُاداث الفلعؿُيُت بإخذر جلىُاث ومهذاث ا

لألوشؿت الثلافُت والترفيهُت ظخدعً هىنُت خُاة الشهب الفلعؿُجي. وظدخػمً بىاء الخذاثم واإلااظعاث الثلافُت بلى 

و هزه اإلابادسة الخُاة الهامت في حمُو ؤهداء الػفت الغشبُت وكؿام غضة. اغُت، وظخثري مشاَس  اإلايشأث واإلاىخباث الٍش
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ض طخفمل املبادزة الثالثت الخىم الفلعؿُجي، وجدعحن كذسة اللؿام الهام نلى خذمت مىاؾىُه وجمىحن همى اللؿام  نلى حهٍض

الخاص. ظخذنم هزه اإلابادسة اللؿام الهام في بحشاء الخدعِىاث وؤلاضالخاث الالصمت لخدلُم هجاح اكخطادي ؾىٍل ألاحل. 

بي مىحه هدى الىمى، وااثبن الالتزام بذنم خلىق اإلالىُت، وجدعحن ؤلاؾاس اللاهىوي والخىكُمي للششو ، نخماد هُيل غٍش

ذ ول رلً مً الطادساث والاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش.جؿىٍش ؤظىاق سؤط اإلااٌ اللىٍت، و وكابل للخىفُز   ، ظحًز

ًػمً الفشم اللػاجي الهادٌ واإلاعخلل خماًت البِئت اإلااٍذة للىمى واصدهاس املجخمو اإلاذوي، وظدعانذ ألاهكمت والعُاظاث  

ض شفافُت الخيىمت ومعاءلتها. ظُهمل الششواء الذولُىن نلى اللػاء نلى جبهُت الجهاث اإلااهدت لللؿام ا لجذًذة في حهٍض

الهام الفلعؿُجي ووغو الفلعؿُيُحن نلى معاس لخدلُم الاظخذامت اإلاالُت نلى اإلاذي الؿىٍل. ظِخم جدذًث اإلااظعاث 

اظُت بشيل ؤهثر فهالُت للمىاؾىحن. بذنم مً اللُادة الفلعؿُيُت، ًمىً وحهلها ؤهثر هفاءة لدعهُل جلذًم الخذماث ألاظ

لهزه اإلابادسة ؤن حعتهل خلبت حذًذة مً الشخاء والفشص للشهب الفلعؿُجي وبغفاء الؿابو اإلااظسخي نلى العُاظاث 

 الالصمت لخدلُم الخدىٌ الاكخطادي الىاجر.

ل وانذ للشهب الفلعؿُجي. هما ؤنها ألاظاط لخؿت كابلت للخىفُز. ظِخم هزه اإلابادساث الثالر هي ؤهثر مً مجشد سئٍت إلاعخلب

 وغو سؤط اإلااٌ الزي ًخم حمهه مً خالٌ هزا الجهذ الذولي في ضىذوق حذًذ ًذًشه بىً جىمُت مخهذد ألاؾشاف.

بىفاءة  ظىف جدمي غماهاث اإلاعاءلت والشفافُت وميافدت الفعاد والششؾُت الاظدثماساث وجػمً جخطُظ سؤط اإلااٌ 

وفهالُت. ظخهمل كُادة الطىذوق مو اإلاعخفُذًً لىغو الخؿىؽ الهٍشػت لإلسشاداث العىىٍت لالظدثماس وألاهذاف 

 ؤلاهماثُت وبضالخاث الخىهمت التي ظخذنم جىفُز اإلاششوم في املجاالث املخذدة غمً بشهامج "العالم مً ؤحل الاصدهاس". 

رلً مً الذنم نلى اإلاششوناث التي جفي باإلاهاًحر املخذدة مً خالٌ نملُت مبعؿت ظِخم جىصَو اإلاىذ واللشوع اإلاِعشة وغحر 

ً مً اإلاشوهت واإلاعاءلت.
ّ
 ظخمى

، فةن العالم مً ؤحل ت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُتباإلغافت بلى اشتراؽ امخثاٌ دولت فلعؿحن مً حمُو الىىاحي الجفاكُ

ا بما ًلي: 
ً
م دولت فلظعحن بةوشاء ماطظاث مالُت شفافت ومظخللت وجدًسة باالثخمان ( كُا7)الاصدهاس ظُيىن مششوؾ

لت املاطظاث املالُت للدًملساظُاث الغسبُت ، ) كادزة ـلى الاهخساط في مفامالث الظىق الدولُت  ( وبوشاء هؽام 2بعٍس

فالج الخىكفاث  ( بوشاء هؽام كاهىوي ًدمي الاطدثمازاث3خىم مىاطب لضمان الاطخخدام الظلُم لألمىاٌ ، و ) َو

ت.  الخجاٍز

و في  و الاكخطادًت الخاضت باللذط ودمج هزه اإلاشاَس ظخهمل الىالًاث اإلاخدذة مو العلؿت الفلعؿُيُت لخدذًذ اإلاشاَس

 بشهامج "العالم مً ؤحل الاصدهاس".

ً الخؿت الاكخطادًت الشهب الفلعؿُجي مً بىاء املجخمو الزي ًخؿلو بلى جإظِعه لحُاٌ. ظىف 
ّ
ٌعمذ للفلعؿُيُحن ظخمى

بخدلُم معخلبل ؤفػل ومخابهت ؤخالمهم. هدً نلى زلت مً ؤن املجخمو الذولي ظُذنم هزه الخؿت. في نهاًت اإلاؿاف ، جىمً 

 ظلؿت جىفُزها في ؤًذي الشهب الفلعؿُجي.
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 ألامً: الجصء الظابق 

 ."ؤلاسهاب"لخذ مً خؿش جم جطمُم هزه الشئٍت لخمىحن ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن مً الهِش في ظالم وا

 مً غحر الىاكعي مؿالبت دولت بظشاثُل بخلذًم جىاصالث ؤمىُت كذ حهشع خُاة مىاؾىيها للخؿش.

ا ناًما لبهؼ الخدذًاث ألامىُت الخؿحرة التي جىاحه دولت بظشاثُل. الهذف مً هزه الشئٍت هى جمىحن  1ًىفش اإلالخم "
ً
ؤ" مخؿؿ

ُت وجمىحن دولت فلعؿحن مً جدمل ؤهبر كذس ممىً مً معاولُاتها ألامىُت بإظشم ما ألاؾشاف مً مىاحهت جلً الخدذًاث ألامى

 ًمىً في حمُو ؤهداء دولت فلعؿحن.

الىزُم بحن دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن، بلى حاهب اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت جذسط هزه الشئٍت حعهُل الخيعُم ألامجي 

م لخدلُم هزا الهذف بشيل واكعي. برا حهزس جدلُم اإلاعخىي وحمهىسٍت مطش الهشبُت. ًدذد هزا اللعم  ؤفػل ؾٍش

 ، فةن ؤمً دولت بظشاثُل مو رلً مدمي بمىحب هزه الشئٍت.اإلاىاظب مً الخيعُم ألامجي 

ا هبحًرا مً اإلااٌ نلى دفانها نً التهذًذاث الخاسحُت. لً جخدمل دولت فلعؿحن مثل هزه الخيالُف، لن 
ً
ظدىفم ول دولت مبلغ

دولت بظشاثُل ظدخدملها. هزه فاثذة هبحرة الكخطاد دولت فلعؿحن لن ألامىاٌ التي ظِخم بهفاكها نلى الذفام ًمىً جىحيهها 

 مً رلً بلى الشناًت الصخُت والخهلُم والبيُت الخدخُت وغحرها مً ألامىس لخدعحن سفاهُت الفلعؿُيُحن.
ً
 بذال

عُيُت، طخدافؾ دولت بطساثُل ـلى مفؽم املظاولُت ألامىُت لدولت ـىد جىكُق اجفاكُت الظالم إلاطساثُلُت الفلظ

مو الخؿلو بلى ؤن ًيىن الفلعؿُيُىن معاولحن نً ؤهبر كذس ممىً مً ؤمنهم الذاخلي، وفًلا لخيام هزه الشئٍت. .  فلظعحن،

ث دولت فلعؿحن واحبها، كل ما في دولت فلعؿحن وفًلا إلابذؤ ؤهه ولما ؤدظخهمل دولت بظشاثُل بجذ لخللُل خػىسها ألامجي 

ًخهحن نلى دولت بظشاثُل اللُام به. ظدىاكش دولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت بلى ؤي مذي، بن وحذ، حعخؿُو اإلاملىت 

 ألاسدهُت الهاشمُت معانذة دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن فُما ًخهلم بالمً في دولت فلعؿحن.

 .1B"( بشيل نام في اإلالخم Yالفلعؿُجي )"مهاًحر ألامً مجي ًخم جىغُذ مهاًحر ألاداء ألا 

 للمهاًحر ألامىُت، فةن مشاسهت دولت بظشاثُل في ألامً داخل دولت فلعؿحن ظخلل. 
ً
بما ؤن دولت فلعؿحن جلىم بىاحبها وفلا

مىً. ظخىاضل الىالًاث ليل مً ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن مطلخت مشترهت في حهكُم اللذسة الفلعؿُيُت في ؤظشم وكذ م

ض كذساث كىي ألامً الفلعؿُيُت.  اإلاخدذة وبظشاثُل نملهما لخهٍض

ادة الخفاون املشترن مق كىي ألامً الفلظعُيُت للمظاـدة في بىاء كدزاتها ـلى مىق  طخفمل دولت بطساثُل ـلى ٍش

لت حفصش ؤمً هال البلدًً ما ًلي:"إلازهاب"  . ًيبغي جدلُم هرا الهدف بعٍس

 .1Cلت فلعؿحن مجزونت العالح باليامل وجكل هزلً، هما هى مىضر في اإلالخم جيىن دو  .0

داخل دولت  "ؤلاسهابُت"ظُيىن لذولت فلعؿحن كىاث ؤمً كادسة نلى الخفاف نلى ألامً الذاخلي ومىو الهجماث  .1

مً في دولت فلعؿحن وغذ دولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت. جخمثل مهمت كىاث ألا 

)الهمل مو دولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت  "ؤلاسهاب" فلعؿحن في الخفاف نلى الىكام الهام وبهفار اللاهىن وميافدت
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الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت هما هى مىضر ؤدهاه(، وؤمً الخذود )الهمل مو دولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت 

الاكخػاء، وهما هى مىضر ؤدهاه(، وخماًت الخيىماث والصخطُاث الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت، خعب 

 ألاحىبُت، والاظخجابت لليىاسر. 

)ؤ( جىتهً اإلابذؤ اللاثل بإن دولت فلعؿحن في حمُو ؤساغيها، بما في رلً غضة،  :( ال ًجىص 0هزه اللذساث املخذدة )

( ظِخم 1عُؿشة ألامىُت إلظشاثُل، و )ظخيىن وظدبلى مجزونت العالح باليامل ؤو )ب( جيخلظ مً اإلاعاولُت وال

 ا بحن دولت فلعؿحن ودولت بظشاثُل.هالاجفاق نلي

ما لم وبلى ؤن ًدطل هىان اجفاق آخش بحن دولت بظشاثُل ودولت  ،الاظخمشاسالهذف مً هزا البروجىوىٌ ألامجي  .2

 فلعؿحن.

. للذ ؤظعذ هزه الششاهت "ؤلاسهاب"يافدت نلى مذاس ظىىاث نذًذة، دنمذ الىالًاث اإلاخدذة حهىد العلؿت الفلعؿُيُت إلا

ؤظاًظا للثلت جإمل هزه الشئٍت ؤن جبجي نلُه. حعدىذ هزه الشئٍت بلى انخلاد وجىكو ؤن جىاضل دولت فلعؿحن هزه الجهىد 

ض هزه الجهىد. بمجسد ؤن جلسز دولت بطساثُل ؤن دولت فلظعحن ؤبدث هُت واضخت وكدزة مظخدامت ملخازبت  وحهمل نلى حهٍض

بي في جصء مً الضفت الغسبُت مً دولت فلظعحن، ًخم حفُِىه مً كبل دولت بطساثُل. "هابإلاز " ، طِخم بظالق بسهامج ججٍس

لخددًد ما بذا واهذ دولت فلظعحن كادزة ـلى الىفاء باملفاًحر ألامىُت. بذا هجخذ دولت فلظعحن في الخفاػ ـلى مفاًحر 

بُت املفُىت، فظِخم جىط بي لِشمل مىاظم ؤخسي داخل دولت فلظعحن ؤًًضا.ألامً في املىعلت الخجٍس  ُق البرهامج الخجٍس

ظدعانذ الىالًاث اإلاخدذة في دنم دولت فلعؿحن للىفاء باإلاهاًحر ألامىُت والخفاف نليها. ؤزىاء اإلافاوغاث، ًداٌو الؿشفان، 

بُت ألاولُت التي جيىن ملبىلت بالدشاوس مو الىالًاث اإلاخدذة، بوشاء مهاًحر ؤولُت غحر ملضمت ملبىلت فُما ًخهلم با إلاىؿلت الخجٍش

مً كبل دولت بظشاثُل، وال جلل نً اإلاهاًحر اإلاعخخذمت مً كبل اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت ؤو حمهىسٍت مطش الهشبُت )ؤيهما 

لطذ باظخخذام اإلاهاًحر هذلُل ولً   ً جيىن ملضمت. ومو ؤهثر ضشامت( فُما ًخهلم بمهاًحر ألامً. هكًشا لخؿىس تهذًذاث ألامان، 

عمذ لذولت فلعؿحن بفهم  رلً، فةن وغو مثل هزه اإلاهاًحر غحر اإلالضمت ًإخز في الانخباس الخذ ألادوى مً اإلاهاًحر ؤلاكلُمُت َو

 ألاهذاف الذهُا التي ًخىكو جدلُلها بشيل ؤفػل.

طساثُل طُىىن لها الخم في ـىع بذا فشلذ دولت فلظعحن في جلبُت جمُق ؤو ؤي مً مفاًحر ألامً في ؤي وكذ، فةن دولت ب

الفملُت املرهىزة ؤـاله. طحزداد الخضىز ألامني لدولت بطساثُل في ول ؤو ؤجصاء مً دولت فلظعحن هدُجت لفصم دولت 

 بطساثُل الخفاػ ـلى اخخُاجاتها ألامىُت املىطفت والىكذ الالشم ملفالجتها.

الثىاجي مً ؤحل الخفاف نلى العالم والاظخلشاس والخىفُز ألامجي  ، ظُهضص الؿشفان جيعُلهمافي قل الىاكو الجذًذ للعالم

 العلغ الجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي.

، لجىت مشاحهت ؤمىُت )"لجىت اإلاشاحهت"( ظِخم بوشاء لجىت  ظدخإلف مً ممثلحن ؤمىُحن الثىاجيهخذبحر مىمل للخيعُم ألامجي 

لىالًاث اإلاخدذة. ظِخم اإلاىافلت نلى ممثل الىالًاث اإلاخدذة مً كبل دولت بظشاثُل حهُنهم دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن وا

ض وضُاهت اللذساث ألامىُت لذولت  5ودولت فلعؿحن. ظخهمل لجىت اإلاشاحهت، التي ظخجخمو ول  ؤشهش، همىخذي لذنم وحهٍض

اثل العُاظت اإلاخهللت بـالخلذم املخشص في ب(، إلاشاحهت مع 1فلعؿحن هدى جلبُت مهاًحر ألامً والخفاف نليها )اهكش اإلالخم 
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ت في البيُت الخدخُت والاظدثماساث راث الطلت )مً كبل  جىفُز مهاًحر ألامً واملخافكت نليها، وحعهُل الخغُحراث الػشوٍس

 الطىذوق الذولي( نلى ؤسع الىاكو.

الهشبُت اإلاطلخت اإلاشترهت في مىو حمُو جخلاظم دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش 

لت جادي   ؤشياٌ اليشاؽ الهعىشي ؤو اإلاخؿشف ؤو ؤلاسهابي ؤو ؤلاحشامي مً الخطىٌ نلى كانذة اهؿالق للهملُاث ؤو بإي ؾٍش

ُاحاث لضنضنت اظخلشاس دولت فلعؿحن ؤو ححرانها. ظىف حعاهم دولت فلعؿحن آلامىت اإلاجزونت العالح واإلاعاإلات في جلبُت الاخخ

ض مطالخهم اإلاشترهت،   لمنهم الذاخلي ولخهٍض
ً
ضا ألامىُت لىال الؿشفحن وفي ألامً ؤلاكلُمي، وهزلً في الشخاء الاكخطادي. حهٍض

ظدشاسن دولت فلعؿحن ودولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت في حهاون شامل وداثم بحن 

 الذولخحن.

"(. طخىىن مهمتها مساجفت الظُاطاث والخيظُم إلاكلُمُحن RSCددة بدشىُل لجىت ؤمىُت بكلُمُت )"جىص ي الىالًاث املخ

. مً الىاخُت املثالُت، طىف جضم ممثلحن ؤمىُحن مً الىالًاث املخددة ودولت بطساثُل ودولت فلظعحن "إلازهاب"مليافدت 

 بُت الظفىدًت وإلامازاث الفسبُت املخددة.واململىت ألازدهُت الهاشمُت وجمهىزٍت مطس الفسبُت واململىت الفس 

عت  جدخفؾ دولت بطساثُل بمدعت واخدة ـلى ألاكل لإلهراز املبىس في دولت فلظعحن ـلى الىدى املخدد في الخٍس

املفاهُمُت، والتي طخدًسها كىاث ألامً إلاطساثُلُت. طِخم ضمان وضىٌ ألامً إلاطساثُلي دون اهلعاؿ مً وبلى ؤي مدعت 

 املبىس.لإلهراز 

ظخهخمذ دولت بظشاثُل بلى ؤكصخى خذ ممىً، وفًلا إلاا جدذده دولت بظشاثُل فلـ، نلى اإلاىؿاد والؿاثشاث بذون ؾُاس 

 واإلاهذاث الجىٍت اإلامازلت لغشاع ؤمىُت مً ؤحل الخذ مً الخػىس ألامجي ؤلاظشاثُلي داخل دولت فلعؿحن.

 نً وغو كىان
ً
ذ البىاء في بلذانهم، فةن جلعُم نلى الشغم مً ؤن ول ؾشف ظُيىن معاوال ذ جلعُم اإلاىاؾم وبضذاس جطاٍس

اإلاىاؾم وجخؿُـ دولت فلعؿحن في اإلاىاؾم اإلاخاخمت للخذود بحن دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن، بما في رلً نلى ظبُل اإلاثاٌ 

 بظشاثُل ألامىُت.ال الخطش، الخذود بحن اللذط ؤلاظشاثُلُت واللذط الفلعؿُيُت، ظخخػو إلاعاولُت وهُمىت دولت 

ى بوشاء كىة ىفلها الجهاث اإلااهدت الذولُت نلظخىفش الخؿت ألامىُت اإلاىضخت في هزا اللعم ملُاساث الذوالساث التي واهذ ظد

 ؤمىُت حذًذة مخهذدة الجيعُاث جخإلف مً كىاث مً الىالًاث اإلاخدذة و/ ؤو دٌو ؤخشي.

 ت، لخماًت ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن نلى خذ ظىاء.ظُهمل الؿشفان مًها، بدعً هُت، في ألامىس ألامىُ
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 ًاملفابس: الجصء الثام 

الثلت وؤبؿإ خشهت البػاجو وألاشخاص في حمُو ؤهداء اإلاىؿلت. الهذف مً هزه الشئٍت هى الخطىٌ نلى  "ؤلاسهاب" كلل خؿش

لت مدترمت ومً خالٌ هكام هفا للغاًت و  و للبػاجو وألافشاد نبر الخذود بؿٍش  ال ًػش بالمً.جذفم ظَش

ظخهمل دولت بظشاثُل نً هثب مو اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت ودولت فلعؿحن إلاىاضلت جدعحن 

لت ججهل سئٍت الىحىد ألامجي  لذولت بظشاثُل في خذه الىكام لجمُو اإلاهابش الخذودًت. ظِخم جىفُز هكام اإلاهابش الخذودًت بؿٍش

ا إلاا ٌع
ً
 مذ به اللاهىن، ًجب نلى ؤفشاد ألامً في هزه اإلاهابش اسجذاء مالبغ مذهُت دون جدذًذ الذولت.ألادوى. وفل

ظُجخمو "مجلغ اإلاششفحن نلى اإلاهابش" اإلايىن مً زالزت بظشاثُلُحن وزالزت فلعؿُيُحن وممثل للىالًاث اإلاخدذة ول زالزت 

ممثل الىالًاث اإلاخدذة مً كبل ول مً دولت فلعؿحن ودولت ؤشهش إلاهالجت املخاوف اإلاخهللت باإلاهابش. ظِخم اإلاىافلت نلى 

بظشاثُل. لِغ الغشع مً مجلغ اإلاهابش هى الخذخل في الخذابحر ألامىُت نىذ اإلاهابش، وبهما بًجاد ؾشق بىاءة لخدعحن جذفم 

ًخم الخهامل مو  ومهاملت ألاشخاص الزًً ٌعخخذمىن اإلاهابش. ؤزىاء اإلافاوغاث، ظخلىم ألاؾشاف بىغو بشوجىوىٌ بمىحبه

ألاشخاص الزًً لذيهم شياوي بشإن مهاملتهم في اإلاهابش التي لم ًخم خلها بحن الؿشفحن مً خالٌ مجلغ اإلاهابش. ظُػو 

ا وملاًِغ ًمىً مً خاللها كُاط ما برا واهذ جدلم ؤهذافها ؤم ال. ول نام، ظُلذم مجلغ 
ً
مجلغ اإلاششفحن ؤهذاف

ً دولت فلعؿحن ودولت بظشاثُل واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت، اإلاششفحن، مباششة بلى خيىماث ول م

 نً ألاداء وجىضُاث غحر ملضمت إلحشاء الخدعِىاث، حىبا بلى حىب مو ؤهذاف للعىت الخالُت.
ً
شا  جلٍش

ُم والتي ظتراكبها دولت ٌهبر حمُو ألاشخاص والبػاجو الخذود بلى دولت فلعؿحن مً خالٌ اإلاهابش الخذودًت الخاغهت للخىك

عمذ   ٌ بظشاثُل. ًدم للمهابش الخذودًت ؤلاظشاثُلُت، التي حعخخذم ؤخذر جلىُاث اإلاسر الػىجي والخطىٍش، ؤن جخإهذ ؤهه لً 

 لذولت فلعؿحن. برا جم سفؼ دخىٌ 
ً
 ؤمىُا

ً
بذخىٌ ؤظلخت ؤو مىاد راث اظخخذام مضدوج ؤو غحرها مً اإلاىاد التي حشيل خؿشا

 ِخم ؤًًػا خكش جطذًشها مً دولت بظشاثُل بلى دولت فلعؿحن لخجىب بوشاء محزة جىافعُت للششواث ؤلاظشاثُلُت. ؤي مىاد، فع

 في خاٌ خذور ؤي هضام وما برا وان سفؼ دخىٌ ؤي مىاد ظُخلم محزة جىافعُت ؤم ال، ًداٌ هزا الجزام بلى مجلغ اإلاهابش. 

ت اإلا عخللت الخاضت بها إلاىو اظخحراد ؤي مادة بلى دولت فلعؿحن لظباب جخمخو دولت فلعؿحن بعلؿت وغو ظُاظتها الخجاٍس

 اكخطادًت ؤو كاهىهُت.

ومو العماح بدذ ؤكصخى للمخابهت الاكخطادًت في دولت فلعؿحن، ظِخم بزٌ وافت الجهىد لخخفُف  "ؤلاسهاب"مً ؤحل مداسبت 

جب الخدىم في اظخحراده بلى دولت فلعؿحن . جيلفت ؤلاهخاج برا جم انخباس اإلاادة الخام ؤو اإلايىن الفشيي إلاىخج نها  جي ؤمًشا خؿحًرا ٍو

ً والاظخخذام النهاجي إلاىو   مً خكش مىاد الاظخخذام اإلاضدوج ، ًجب بزٌ ول حهذ لخؿىٍش جذابحر مشاكبت الىلل والخخٍض
ً
بذال

عمذ فلـ لألفشاد والششواث الزًً جم   ٌ ً جدىٍل اإلايىهاث الخؿشة بلى الاظخخذام غحر اإلاششوم.  فدطهم لألمً بىلل وجخٍض

واظخخذام الهىاضش راث الاظخخذام اإلاضدوج وظِخم اظخخذام الخذابحر اإلاىاظبت لػمان نذم اظخخذام اإلاىاد الخام ؤو 

 اإلايىهاث الفشنُت راث الاظخخذام اإلاضدوج إلهخاج ألاظلخت.
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ف، بالدشاوس مو الىالًاث اإلاخدذة، بوشاء فُما ًخهلم بمشوس ألاشخاص في حمُو اإلاهابش، ؤزىاء اإلافاوغاث، ظخداٌو ألاؾشا

مهاًحر ؤولُت غحر ملضمت ملبىلت لهم وال جلل بإي خاٌ نً اإلاهاًحر اإلاعخخذمت مً كبل ؤي مً اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت ؤو 

ولً جيىن حمهىسٍت مطش الهشبُت )ؤيهما ؤهثر ضشامت(. هكًشا لخؿىس التهذًذاث ألامىُت، اللطذ مً اظخخذام اإلاهاًحر هذلُل 

ملضمت. ومو رلً، فةن بوشاء مثل اإلاهاًحر غحر اإلالضمت ظخمىً ألاؾشاف مً جدلُم مهالجت نملُت وهفاة وآمىت لألشخاص في 

حمُو اإلاهابش، مو مشاناة الخذ ألادوى مً اإلاهاًحر ؤلاكلُمُت. لِغ في هزا اللعم ما ًلىع اإلابادت اإلاىطىص نليها في اإلالخم 

1C. 

 ًحر غصةمفا: الجصء الخاطق 

خػهىا لخماضقل ظيان غضة ٌهاهىن مىز فترة ؾىٍلت جدذ الخىم اللمعي 
 
ت، وؤ . للذ جم اظخغاللهم هشهاثً ودسوم بشٍش

 جخظ الفلعؿُيُحن في غضة، بما في رلً ألامىاٌ اإلالذمت مً اإلااهدحن  خماضللخخىٍف. للذ خزلذ 
ً
ؤهل غضة وخىلذ ؤمىالا

 
ً
 مً اظخخذام هزه ألامىاٌ لخدعحن خُاة ؤهل غضة. الذولُحن، إلاهاحمت دولت بظشاثُل، بذال

لطذ مً اوسخاب بظشاثُل مً غضة كبل   ً  مً رلً،  04وان 
ً
ض العالم. وبذال ، وهي حمانت طُعسث خماضناًما حهٍض

 
ً
خ. جدذ كُادة "باإلسهاب"مىضىمت دولُا ، نلى اإلاىؿلت، وصادث الهجماث نلى بظشاثُل، بما في رلً بؾالق آالف الطىاٍس

ذجم نً  ،خماض ناوى ظيان غضة مً الفلش اإلاذكو والخشمان. بهذ ظىىاث مً الخلذم، ٌشهش مجخمو اإلااهدحن باإلسهاق ٍو

ذ مً الذماس  "بزهابُىن "اللُام باظدثماساث بغافُت ؾاإلاا ؤن هُيل الخىم في غضة ًذًشه  ًلىمىن بمىاحهاث جادي بلى مٍض

 املجخمو الذولي إلاخابهت معاس حذًذ.والطهىباث لشهب غضة. ًمىً هعش هزه الذوسة برا جىخذ 

 لً جىفر دولت بطساثُل التزاماتها بمىجب اجفاق الظالم إلاطساثُلي الفلظعُني بال بذا:

 )ؤ(

ؤن حظُعس الظلعت الفلظعُيُت ؤو ؤي هُئت وظىُت ؤو دولُت ؤخسي ملبىلت لدي دولت بطساثُل باليامل ـلى غصة،  .7

 ( ؤدهاه ؛2بما ًخمش ى مق الفلسة )ب( )

ألاخسي في  "إلازهابُت"ًخم هصؿ طالح خماض وخسهت الجهاد إلاطالمي في فلظعحن وجمُق املُلِشُاث واملىؽماث  .2

 و ؛غصة

 جطبذ غصة مجزوـت الظالح جماما. .3

 ( ؤـاله.3( بلى )7ؤزىاء املفاوضاث، طُىافم العسفان ـلى بظاز شمني لالمخثاٌ للبىىد )ؤ( )

 )ب(

اد .7 ة جمُق ألاطسي إلاطساثُلُحن وؤشالء الجىىد إلاطساثُلُحن، ففىد جىكُق بذا لم جىجح الجهىد الظابلت إـل

 اجفاكُت الظالم إلاطساثُلُت الفلظعُيُت، ًجب بـادة جمُق ألاطسي إلاطساثُلُحن وزفاتهم.

بذا ؤزادث خماض ؤن جلفب ؤي دوز في الخىىمت الفلظعُيُت، ففليها ؤن جلتزم بمظاز الظالم مق دولت بطساثُل مً  .2

ذ والداثم بدولت بطساثُل، والالتزام بالالـىف، خالٌ ج بني مبادت اللجىت السباـُت، والتي جخضمً الاـتراف الطٍس
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واللبىٌ باالجفاكاث والالتزاماث الظابلت بحن العسفحن، بما في ذلً هصؿ طالح جمُق الجماـاث إلازهابُت. جخىكق 

ا مً ؤـالىالًاث املخددة ؤال جضم  ًً ضاء خماض ؤو الجهاد الاطالمي ؤو بداثل ـنهم، ما لم خىىمت دولت فلظعحن ؤ

 ًىً ول ما طبم كد خدر.

ذ كؿام غضة مً العالح  ًجب ؤن ًيىن املجخمو الذولي نلى اظخهذاد لخلذًم حهىٍؼ في شيل اظدثماساث هبحرة مً ؤحل ججٍش

 بشيل وامل وكابل للخدلم.

جُت ًخم مً خاللها ضخ دفهاث مً خاإلاا ًخم اظدُفاء هزه اإلاهاًحر، ظخيىن الشئٍت الاكخطادً لت جذٍس ت حاهضة للخىفُز بؿٍش

 ؤمىاٌ الاظدثماس ومعانذاث بىاء الذولت بالتزامً مو جدلُم جلذم حىهشي.

 جمُق املفاًحر الىازدة في هرا اللظم املفىىن "مفاًحر غصة" ٌشاز بليها في هره السئٍت باطم "مفاًحر غصة".

 مىعلت ججازة خسة: الجصء الفاشس 

مشاناة مىافلت اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت، ظِخم بوشاء مىؿلت ججاسة خشة بحن اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت ودولت فلعؿحن  مو

و الخهاون الاكخطادي بحن البلذًً.  لدعَش

 ظِخم الاجفاق نلى مىكو وحجم مىؿلت الخجاسة الخشة مً كبل ألاؾشاف ختى ال جخذاخل مىؿلت الخجاسة الخشة مو اظخخذام

ألاساضخي الخالي في اإلاىؿلت ومخؿلباث ألامً الالصمت. ظِخم جطذًش البػاجو مً مىؿلت الخجاسة الخشة باظخخذام مؿاس ًلو في 

 اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت.

 ت مق الىالًاث املخددةس: الجصء الخادي ـش  اجفاكُت ججاٍز

للادمت مً حمُو اإلاىاؾم التي جخمخو بهزه الانفاءاث ظخىاضل الىالًاث اإلاخدذة جلذًم بنفاء مً الشظىم الجمشهُت للعلو ا

الُىم، وظدخفاوع بشإن اجفاكُت ججاسة خشة مو دولت فلعؿحن. جإمل الىالًاث اإلاخدذة ؤن حععى دٌو ؤوسوبا والششق ألاوظـ 

 وؤماهً ؤخشي بلى جىكُو اجفاكُاث ججاسة خشة مو دولت فلعؿحن.

 افم املُىاءس م: الجصء الثاوي ـشس 

ىلل ؤمًشا مهًما للخىمُت الاكخطادًت والخيامل ؤلاكلُمي والاهذماج في العىق الاكخطادًت الهاإلاُت. في الىكذ الخالي، حهذ ٌهخبر ال

جيلفت البػاجو التي ٌعخىسدها الشهب الفلعؿُجي مشجفهت بشيل هبحر بعبب جدذًاث الىلل. ؤدي هلظ اإلاىاوئ بلى سفو 

فةن الخددًاث ألامىُت ججفل بىاء مُىاء في ؤن دولت فلعؿحن ظدشمل غضة،  جيالُف اليشاؽ الاكخطادي الفلعؿُجي. سغم

 في املظخلبل املىؽىز 
ً
ض اليشاؽ الاكخطادي الفلعؿُجي وخماًت ألامً ؤلاظشاثُلي وجىفحر غصة بشيالُا . جإمل هزه الشئٍت في حهٍض

 معاس لذولت فلعؿحن ختى ًيىن لها مُىاء خاص بها في غضة في اإلاعخلبل.
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 بطساثُل 

ظدعمذ دولت بظشاثُل لذولت فلعؿحن باظخخذام وبداسة اإلايشأث املخططت في مىاوئ خُفا وؤشذود، دون اإلاعاط بعُادة 

ا  ًً دولت بظشاثُل وبال مىاصم في هال اإلاىكهحن. ظُيىن الغشع مً مشافم اإلاىاوئ املخططت ؤن حعخفُذ دولت فلعؿحن اكخطاد

 اإلاعاط بإمً دولت بظشاثُل. ، دون الىضىٌ بلى البدش ألابُؼ اإلاخىظـمً 

ظىف ًلخطش دوس دولت بظشاثُل في مشافم اإلاىاوئ املخططت هزه نلى اإلاهام ألامىُت التي ظخػمً ؤن حمُو البػاجو اإلاىلىلت 

مً وبلى مشافم اإلاىاوئ املخططت هزه ال حشيل تهذًًذا لذولت بظشاثُل. ظخيىن الترجِباث ألامىُت في مشافم اإلاىاوئ املخططت 

 ممازلت لترجِباث اإلاهابش الخذودًت الذولُت ألاخشي التي جذًشها دولت بظشاثُل.هزه 

م ظفً الصخً. ظىف حعانذ دولت بظشاثُل دولت فلعؿحن نلى  لً ًخم اظخخذام مشافم اإلاىاوئ املخططت هزه بال نً ؾٍش

و اإلاعاس ٌعمذ لذولت فلعؿحن بىلل حمُو البػاجو مً ميشأث اإلاىاوئ املخططت بلى دولت فلعؿحن، مو  بوشاء هكام هلل ظَش

 مشاناة الانخباساث ألامىُت لذولت بظشاثُل.

ظخيىن دولت فلعؿحن معاولت نً جدطُل وحمو حمُو الػشاثب اإلاشجبؿت بالبػاجو التي جذخل مشافم اإلاىاوئ املخططت 

 ذولت فلعؿحن.هزه. حمُو الػشاثب التي ًخم جدطُلها نلى البػاجو اإلاشاد هللها بلى دولت فلعؿحن هي ملً ل

لت مىطفت مو بهػهما البهؼ بخطىص اإلاشوس مً وبلى اإلاىاوئ. ظِعانذ  ظدخهاون دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن بؿٍش

م  الؿشفان بهػهما البهؼ ؤًًػا فُما ًخهلم بالهملُاث اإلاذهُت اإلاشترهت نىذ الخاحت في خاالث الؿىاست )مثل الخٍش

 والفُػاهاث وما بلى رلً(.

شافم اإلاىاوئ املخططت وحمُو العفً التي حعخخذم مشافم اإلاىاوئ املخططت لللىاهحن ؤلاظشاثُلُت اإلاهمىٌ ًجب ؤن جخػو م

ت اإلافهىٌ.  بها، بما في رلً نلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخطش، اللىاهحن البُئُت وكىاهحن الهمل، وال جىتهً ؤي اجفاكُاث حمشهُت ظاٍس

عخخذم اإلاشافم املخططت للفلعؿُيُحن مشافم
 
اإلاُىاء ؤلاظشاثُلي الخالي، باإلغافت بلى مشافم الذنم ؤلاظشاثُلُت الخالُت  ظد

لتزوٍذ العفً بالىكىد وبضالخها. جذخل دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن في اجفاق جيىن بمىحبه دولت فلعؿحن كادسة نلى 

لت مىطفت. ظخلىم دولت فلعؿحن بذفو خطتها الهادلت مً الخي الُف لطُاهت وبضالح حمُو اظخخذام هزه اإلاشافم بؿٍش

اإلايشأث اإلاشترهت. ومو رلً، لً جيىن هىان سظىم جإححر معخدلت الذفو مً كبل دولت فلعؿحن لذولت بظشاثُل الظخخذام ؤو 

 سبـ هزه اإلاشافم املخططت للمُىاء.

 الازدن 

خططت في مُىاء الهلبت، دون مو مشاناة مىافلت اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت، ًجىص لذولت فلعؿحن اظخخذام وبداسة مشفم م

ؤلاخالٌ بعُادة اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وبال مىاصم في مُىاء الهلبت. ظُيىن الغشع مً مشفم اإلاُىاء املخطظ ؤن حعخفُذ 

ا مً الىضىٌ بلى البدش ألاخمش، دون اإلاعاط بإمً اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت. ًً  دولت فلعؿحن اكخطاد
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هُت الهاشمُت في مشفم اإلاُىاء املخطظ نلى اإلاهام ألامىُت التي ظخػمً ؤن حمُو البػاجو اإلاىلىلت ًلخطش دوس اإلاملىت ألاسد

مً وبلى مشفم اإلاُىاء املخطظ ال حشيل تهذًًذا للمملىت ألاسدهُت الهاشمُت. ظخيىن الترجِباث ألامىُت في ميشإة اإلاُىاء 

 شي التي جذًشها اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت.املخططت ممازلت لترجِباث اإلاهابش الخذودًت الذولُت ألاخ

لً ًخم اظخخذام مشفم اإلاُىاء املخطظ بال بىاظؿت ظفً الصخً. ظدعانذ اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت دولت فلعؿحن في 

و ٌعمذ لذولت فلعؿحن بىلل حمُو البػاجو مً مشفم اإلاُىاء املخطظ بلى دولت فلعؿحن، مو مشاناة  بوشاء هكام هلل ظَش

 نخباساث ألامىُت للمملىت ألاسدهُت الهاشمُت.الا 

ظخيىن دولت فلعؿحن معاولت نً جدطُل وحمو حمُو الػشاثب اإلاشجبؿت بالبػاجو الذاخلت بلى مشفم اإلاُىاء املخطظ. 

 حمُو الػشاثب التي ًخم جدطُلها نلى البػاجو اإلاشاد هللها بلى دولت فلعؿحن هي ملً لذولت فلعؿحن.

لت مىطفت مو بهػها البهؼ فُما ًخهلم باإلاشوس داخل اإلاُىاء ظدخهاون اإلاملىت ألا  سدهُت الهاشمُت ودولت فلعؿحن بؿٍش

وخاسحه. ظِعانذ الؿشفان بهػهما البهؼ ؤًًػا فُما ًخهلم بالهملُاث اإلاذهُت اإلاشترهت نىذ الخاحت في خاالث الؿىاست 

 )الخشاثم والفُػاهاث وما بلى رلً(.

املخطظ وحمُو العفً التي حعخخذم مشفم اإلاُىاء املخطظ لللىاهحن ألاسدهُت اإلاهمىٌ بها، ًجب ؤن ًخػو مشفم اإلاُىاء 

ت اإلافهىٌ.  بما في رلً نلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخطش، اللىاهحن البُئُت وكىاهحن الهمل، وال جىتهً ؤي مً الاجفاكاث ظاٍس

غافت بلى مشافم الذنم ألاسدهُت الخالُت للتزود بالىكىد ظِعخخذم مشفم اإلاُىاء املخطظ لفلعؿحن اإلاُىاء ألاسدوي الخالي، باإل 

وبضالح العفً. جذخل اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت ودولت فلعؿحن في اجفاق جيىن بمىحبه دولت فلعؿحن كادسة نلى اظخخذام 

لت مىطفت. ظخلىم دولت فلعؿحن بذفو خطتها الهادلت مً الخيالُف لطُاهت وبضالح حمُو  اإلايشأث هزه اإلاشافم بؿٍش

اإلاشترهت. ًدم للمملىت ألاسدهُت الهاشمُت فشع سظىم بًجاس مىاظبت، جذفهها دولت فلعؿحن بلى اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت 

 الظخخذام مشفم اإلاىاوئ املخطظ وما ًخهلم به.

 بمياهُت بوشاء مُىاء ومعاز في غصة 

ُت ووجىد السضا اليامل فُما ًخفلم "بمفاًحر غصة"، بفد خمع طىىاث مً الخىكُق اجفاكُت الظالم إلاطساثُلُت الفلظعُي

 
ً
سة اضعىاـُت ـلى ًىىن لدولت فلظعحن الخم، زهى لبي املخعلباث ألامىُت والبُئُت لدولت بطساثُل، بةوشاء جٍص ًُ ا بما 

س مُىاء لخدمت غصة "مُىاء غصة"، وهرلً معاز للعاثساث الطغحرة. طِخم جددًد جفاضُل هرا )ؤو  طاخل غصة لخعٍى

س مُىاء غصة، لً جخمخق ا ملىاكق البدًلت ملُىاء غصة واملعاز الطغحر( خالٌ املفاوضاث. في ذلً الىكذ، بن ُوجد، ـىد جعٍى

( خُفا وؤشدود، ما لم جىافم دولت بطساثُل 7دولت فلظعحن بفد ذلً بدلىق اطخخدام ميشأث املىاوئ املخططت في )

 ملىت ألازدهُت الهاشمُت.( الفلبت، ما لم جىافم ـليها امل2ـلى ذلً، و )
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 مىعلت مىخجق البدس املُذ: الجصء الثالث ـشس  

ظدعمذ دولت بظشاثُل لذولت فلعؿحن بخؿىٍش مىؿلت مىخجو في شماٌ البدش اإلاُذ دون ؤلاخالٌ بعُادة دولت بظشاثُل في 

ً ًادي وحىد مىؿلت مىخجو هزا اإلاىكو، بما في رلً، نلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخطش، ظُادة بظشاثُل نلى الخـ العاخلي. ل

فلعؿُجي نلى ؾىٌ ظاخل البدش اإلاُذ بلى حغُحر جشجِباث الخىصَو بحن اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت ودولت بظشاثُل للمىاسد 

ا ٌعمذ للفلعؿُيُحن بالعفش مً دولت فلعؿحن بلى 
ً
ل الؿبُهُت في البدش اإلاُذ. ظخلُم دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن ؾٍش

 هزه، مو مشاناة الانخباساث ألامىُت ؤلاظشاثُلُت.مىؿلت اإلاىخجو 

 مفالجت املُاه والطسف الطحي: الجصء السابق ـشس 

ٌهترف الؿشفان بالخلىق اإلااثُت اإلاخبادلت وٍىافلان نلى اإلاشاسهت اإلاىطفت إلاطادس اإلاُاه الخالُت نبر الخذود والخهاون في 

ىاشئت. ظِخم بداسة ؾبلاث اإلاُاه الجىفُت اإلاشترهت لالظخخذام اإلاعخذام جىفحر مطادس بغافُت مً خالٌ الخلىُاث الخالُت وال

 إلاىو ؤلاغشاس بىىنُت اإلاُاه الجىفُت ؤو بجالف ؾبلاث اإلاُاه الجىفُت مً خالٌ ؤلافشاؽ في الاظخخشاج.

شفان ألاولىٍت ظِخم الىكش في الكشوف الهُذسولىحُت واإلاىاخُت، مً بحن نىامل ؤخشي، نىذ بداسة الاظخخشاج. ظُهؿي الؿ

لالظدثماس في جدلُت اإلاُاه وغحرها مً الخلىُاث الىاشئت إلهخاج همُاث بغافُت هبحرة مً اإلاُاه لجمُو الاظخخذاماث والععي 

اإلاشترن لخىفحر اإلاُاه بعهىلت وبإظهاس مهلىلت لىال الؿشفحن. ًخفم الؿشفان ؤًًػا نلى جشهحز الاظدثماس في مهالجت اإلاُاه 

ش اإلاُاه الهادمت وبنادة اظخخذامها للعُؿشة نلى جلىر اإلاُاه الجىفُت اإلاشترهت وجللُلها. ظُهمل  الهادمت وبنادة جذٍو

 الؿشفان مًها بدعً هُت إلداسة الخفاضُل فُما ًخهلم بلػاًا مهالجت اإلاُاه واإلاُاه الهادمت.

 السجىاء: الجصء الخامع ـشس 

ً في السجىن  ًىظ اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي نلى بؾالق حن الفلعؿُيُحن املخخجٍض ظشاح ألاظشي واإلاهخللحن ؤلاداٍس

( اإلاذاهىن بتهمت الخأمش السجياب اللخل )ٌشمل اللخل في ول 1( اإلاذاهحن باللخل ؤو الششوم في اللخل، )0ؤلاظشاثُلُت، باظخثىاء )

م ؤلاسهاب( و ) ( 0شاح السجىاء )بخالف ما هى مىضر في البىىد )( اإلاىاؾىحن ؤلاظشاثُلُحن. ظِخم بؾالق ظ2خالت اللخل نً ؾٍش

(( نلى مشخلخحن للعماح بالىلل وبنادة اظيانهم بشيل مىكم. ظُطبذ حمُو السجىاء الزًً ؤؾلم ظشاخهم 2( و )1و )

حب ( ؤناله بمى 2( و )1( و )0مىاؾىحن في دولت فلعؿحن. لزلً وللخإهُذ، لً ًخم بؾالق ظشاح السجىاء اإلاىضىفحن في البىىد )

 ششوؽ اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت.

 ،واليعاء  املسخلت ألاولى ً التي ظخدذر فىس جىكُو اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت، ظدشمل اللاضٍش

ذ ؤنماسهم نً  ناًما والسجىاء الزًً ٌهاهىن مً انخالٌ صختهم وؤولئً الزًً كػىا ؤهثر  41والسجىاء الزًً جٍض

 ذة الهلىبت.مً زلثي م

  ظِخفم الؿشفان نلى جىكُذ اإلاشخلت الثاهُت، والتي ظدشمل السجىاء الباكحن اإلااهلحن الزًً كػىا ؤهثر مً هطف

 مذة الهلىبت.

 .ؤي بفشاج نً سجىاء بغافُحن ظُهخمذ نلى مىافلت بظشاثُل 
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 عؿُيُحن الزًً اسجىبىا هجضء مً الاجفاق الخاص بالسجىاء، ظخىافم دولت بظشاثُل نلى مىذ الهفى لولئً الفل

مخالفاث ما كبل الخىكُو نلى اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت، والزًً ًلُمىن خاسج دولت فلعؿحن، 

والزًً جمذ اإلاىافلت نلى دخىلهم بلى دولت فلعؿحن بمىحب اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي. نلى الشغم مما 

عمذ لهاالء ألافشاد 2( ؤو )1( ؤو )0ُجي مىضىف في البىىد )جلذم، لً ًخم مىذ ؤي نفى نً ؤي فلعؿ  ٌ ( ؤناله، ولً 

 بالذخىٌ بلى دولت فلعؿحن.

  ض فشص الخهاٌش بحن ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن داخل فشج نىه ؤن ًىكو نلى حههذ بخهٍض  ً ؿلب مً ول سجحن   ُ ظ

 للخهاٌش. ظُكل السجىاء
ً
لت حهؿي همىرحا الزًً ًشفػىن الخىكُو نلى هزا الخههذ  مجخمههم، وؤن ًخطشفىا بؿٍش

 مسجىهحن.

 .فشج نىه الخم في ؾلب اللجىء في بلذ زالث  ً  ليل سجحن 

ا لهزا اللعم برا لم جخم بنادة حمُو ألاظشي ؤلاظشاثُلُحن 
ً
حن وفل ً بداٍس لً ًخم بؾالق ظشاح سجىاء فلعؿُيُحن ؤو مدخجٍض

 .والشفاث بلى دولت بظشاثُل

  الجئحنال: اللظم الظادض ـشس 

بً  ا هفغ الهذد مً اليهىد حعبب الطشام الهشبي ؤلاظشاثُلي في مشيلت الالحئحن الفلعؿُيُحن واليهىد نلى خذ ظىاء. جلٍش

ًبا مىز رلً الخحن وبنادة جىؾُنهم بشيل داثم في  والهشب ششدهم الطشام الهشبي ؤلاظشاثُلي. جم كبىٌ حمُو اليهىد جلٍش

، ومىهىا مً الهِش همىاؾىحن زًً هضخىا ، بإنذاد هبحرة للغاًتالم. للذ جم نٌض الهشب البظشاثُل ؤو في بلذان ؤخشي خىٌ اله

ش الىالًاث اإلاخدذة  في الهذًذ مً البلذان الهشبُت في اإلاىؿلت. نلى ظبُل اإلاثاٌ ، بهذ نىدة الخيىمت اليىٍدُت ، نلب جدٍش

خالٌ الهىف والػغـ الاكخطادي. اهخفؼ نذد العيان وجدالفها ، بذؤث نملُت جؿهحر منهجي للفلعؿُيُحن مً البالد مً 

 بهذ الغضو. 14111الف كبل الغضو الهشاقي بلى خىالي  311الفلعؿُيُحن في اليىٍذ مً 

. ًخدمل بخىانهم الهشب اإلاعاولُت 
ً
ً بلعىة في خالت مً الغمىع إلبلاء الجزام خُا وان الفلعؿُيُىن بشيل حمايي مدخجٍض

في بالدهم خُث جم دمج اليهىد في دولت بظشاثُل. بن ببلاء الشهب الفلعؿُجي في خالت مً اليعُان ألاخالكُت لهذم بدماحهم 

ىهىا مً دخىٌ ظىق الهمل لهلىد ،  هى كػُت واظهت الاهدشاس. نلى ظبُل اإلاثاٌ ، في لبىان ، حهشع الفلعؿُيُىن للخمُحز وم 

مىو مهكمهم مً امخالن اله  ً لاساث ؤو الذخىٌ في وقاثف مشغىب فيها ، بما في رلً اللاهىن ختى اإلاىلىدًً في لبىان.  هما 

ذ نمل ضادسة نً الخيىمت ، لىً كلت  ؿلب مً الفلعؿُيُحن الخطىٌ نلى جطاٍس  ً والؿب والهىذظت. للخطىٌ نلى نمل ، 

مىذ لالحئحن الفلعؿُيُحن.  كلُلت مً الالحئحن ج 

 إلاملىت ألاسدهُت ببعالت الهىاًت بالشهب الفلعؿُجي في ألاسدن.، خاولذ ان ؤهه مً بحن حمُو الذٌو الهشبُتًجب ؤن هذس 

ساث مً ، ؤو الىنذ بهششاث اإلالُالى اظخلباٌ الالحئحن الفلعؿُيُحنالاكتراخاث التي جؿالب بإن جىافم دولت بظشاثُل ن

كو ، ًيافذ الهالم إلًجاد ، لم جىً واكهُت ولم ًخم جدذًذ مطذس جمىٍل مىزىق به لزلً. في الىاالذوالساث هخهىٍؼ لالحئحن

م ، التزمذ الىالًاث اإلاخدذة بذنتنالمي. نلى مذاس الهلىد اإلااغُ ملُىن الجئ ومششد 61ؤمىاٌ وافُت لذنم ؤهثر مً 

وختى نام  0841، الزًً ناهىا بشيل هبحر نلى مذي العىىاث العبهحن اإلااغُت. مً نام اخخُاحاث الالحئحن الفلعؿُيُحن
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ملُاس دوالس لىوالت غىر وحشغُل الالحئحن الفلعؿُيُحن )ألاوهشوا(. في العىىاث الهشش  5.04بدىالي  ، باإلاعاهمت 1106

9 مً  17( ، وهى ما ًمثل 1106ملُاس دوالس في نام  2.05ملُاس دوالس ) 1.88اإلااغُت وخذها ، ظاهمذ الىالًاث اإلاخدذة بدىالي 

حئىن الفلعؿُيُىن هبُادق في سكهت الشؿشهج ألاوظو في الششق بحمالي اإلاعاهماث لألوهشوا. لعىء الخل ، نىمل الال 

ألاوظـ ، وونىد فاسغت لهم ولبلذانهم اإلاػُفت. ًجب بًجاد خل نادٌ ومىطف وواكعي للػُت الالحئحن الفلعؿُيُحن مً 

 ؤحل خل الجزام ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي.

. اظخلش مهكمهم في دولت بظشاثُل للمهاهاةالهشبُت وؤلاظالمُت هما حهشع الالحئىن اليهىد الزًً ؤحبروا نلى الفشاس مً الذٌو 

 ، بما في رلً الخهىٍؼ نً ألاضىٌ اإلافلىدة.ًػا مهالجت كػُت الالحئحن اليهىدواظخلش بهػهم في ؤماهً ؤخشي. ًجب ؤً

ذان. ًجب جىفُز باإلغافت بلى رلً، فةن دولت بظشاثُل حعخدم الخهىٍؼ نً جيالُف اظدُهاب الالحئحن اليهىد مً جلً البل

خل نادٌ ومىطف وواكعي لللػاًا اإلاخهللت بالالحئحن اليهىد مً خالٌ آلُت دولُت مىاظبت مىفطلت نً اجفاكُت العالم 

 ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت.

 جخطىز هره السئٍت ؤن كضُت الالجئحن الفلظعُيُحن طِخم خلها ـلى الىدى الخالي: 

 الاظاز الفام 

ثُلي الفلعؿُجي نلى بنهاء وبؾالق ظشاح حمُو اإلاؿالباث اإلاخهللت بىغو الالجئ ؤو الهجشة. لً ًيىن ًىظ اجفاق العالم ؤلاظشا

 هىان ؤي خم في الهىدة ؤو اظدُهاب ؤي الجئ فلعؿُجي في دولت بظشاثُل.

 للخطىٌ نلى ؤي خلىق لالحئحن بمىحب اجفاكُ
ً
 ن ألافشاد في، ًجب ؤن ًيى ت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُتليي جيىن ماهال

خ بضذاس هزه الشئٍت. ًخم اظخخذام ؤلاشاسة بلى حهٍشف ألاوهشوا لالحئحن وغو الالجئ اإلاسجل لذي ألاوهشوا ، انخباًسا مً جاٍس

، ولىً لخدذًذ مىهجُت الخىصَو اإلاىاظبت فلـ لخدذًذ الالحئحن ولتزوٍذ ؤمىاء ضىذوق الالحئحن الفلعؿُيُحن  بإوظو مشوهت

، ًجب حىد اجفاق ظالم بظشاثُلي فلعؿُجيجفعحرها نلى ؤنها كبىٌ مً كبل الىالًاث اإلاخدذة بإهه في خالت نذم و ًيبغي ؤال ًخم  

ف جدذًذ وغو فها مخهذد اهذدي ألاحُاٌ. بن والًت ألاوهشو ، بما في رلً الالحئحن مخالالجئ بالشحىم بلى هزا الخهٍش ، وحهٍش

، ألافشاد الزًً اظخلشوا بالفهل في الالحئحن. جدذ ؤي قشف مً الكشوف اكم ؤصمتألاحُاٌ إلاً ًيىن الجئ بالفهل، ؤدي بلى جف

 ، وماهلحن فلـ للخطىٌ نلى حهىٍؼ وفم ما هى مىضر ؤدهاه.م ًيىهىن ماهلحن  إلنادة الخىؾحنميان داث

 جخضمً هره الخعت زالزت خُازاث لالجئحن الفلظعُيُحن الرًً ًبدثىن ـً ميان بكامت داثم:

 اب لذولت فلعؿحن )مو مشاناة اللُىد الىاسدة ؤدهاه( ؛الاظدُه .0

 ا بمىافلت جلً البلذان( ؛ ؤوالاهذماج املخلي في البلذان اإلاػُفت الخالُت )سهىً  .1

، في فشادي البلذان ألانػاء في مىكمت الجئ( 41111، إلاذة جطل بلى نشش ظىىاث )الجئ ول نام 4111كبىٌ  .2

 باجفاق جلً البلذان الخهاون ؤلاظالمي الزًً ًىافلىن ن
ً
لى اإلاشاسهت في بنادة جىؾحن الالحئحن الفلعؿُيُحن )سهىا

 الفشدًت(.
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ظخهمل الىالًاث اإلاخدذة مو البلذان ألاخشي لىغو بؾاس لخىفُز هزه الخُاساث ، بما في رلً مشاناة شىاغل وكُىد البلذان 

 اإلاػُفت الخالُت.

  الخفىٍض وبظاز الفمل الخاص باملظاـدة 

، فةن ألامىاٌ ظُيىن لها جإزحر ؤهبر بىثحر نلى ن حهىٍؼ الالحئحن مهم ومشغىب فُهالًاث اإلاخدذة ؤهه نلى الشغم مً ؤجشي الى 

الجذوي الاكخطادًت والاحخمانُت لذولت فلعؿحن ونلى الالحئحن ؤهفعهم برا جم اظخخذامها لخىفُز الخؿت الاكخطادًت 

ؿىٍش حمُو اللؿاناث الاكخطادًت والبيُت الخدخُت الشثِعُت. ظخدطل لترامب. ظدخللى دولت فلعؿحن معانذة هبحرة لخ

 ، نلى فىاثذ مً خؿت جشامب الاكخطادًت.ن الفلعؿُيُحن بشيل مثحر لإلعجاب، التي دنمذ الالحئحاإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت

ت فلعؿحن ظُيىهىن معخفُذًً ؤولئً الزًً ًيخللىن بلى دول الالحئىن الفلعؿُيُىن اإلالُمىن بالفهل في دولت فلعؿحن 

 بشيل مباشش مً خضمت اإلاعانذاث والاظدثماس الىاظهت الىؿاق.

، ظيععى لجمو ؤمىاٌ لخلذًم بهؼ الخهىٍػاث لالحئحن الفلعؿُيُحن. ظِخم وغو هزه الطىادًم في ضىذوق ومو رلً

ؿحن والىالًاث اإلاخدذة. ظُلىم ألامىاء اظدئماوي )"ضىذوق الالجئ الفلعؿُجي"( ًذًشه ازىان مً ألامىاء حهُنهم دولت فلع

بةداسة ضىذوق الالحئحن الفلعؿُجي وفًلا للمبادت التي ظخاظغ مً كبل ألامىاء وجىافم نليها دولت فلعؿحن والىالًاث 

 اإلاخدذة. 

مىاء ظُهمل ألامىاء بدعً هُت نلى انخماد مىهجُت جىصَو لخهىٍؼ الالحئحن بشيل نادٌ وفًلا لألولىٍاث التي خذدها ألا 

 وغمً اإلابلغ ؤلاحمالي لألمىاٌ التي جم حمهها لطالر ضىذوق الالحئحن الفلعؿُيُحن.

بمجشد جللي ألامىاء لؿلباث الالحئحن وجدلُلها ، ظُلىمىن بخخطُظ ألامىاٌ في ضىذوق الالحئحن الفلعؿُجي للمؿالبحن 

لت حهىغ جلً ألاولىٍاث.  بؿٍش

لفلعؿُيُحن في الششق ألاوظـ ًإجىن مً بلذان مضكتها الخشب ، مثل ظىسٍا ولبىان ًجب الخإهُذ نلى ؤن الهذًذ مً الالحئحن ا

اإلاهادًت للغاًت لذولت بظشاثُل. إلاهالجت هزا الللم ، ظِخم حشىُل لجىت مً ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن إلاهالجت هزه اللػُت 

مً ؤي ميان. جيىن خلىق الالحئحن ولخل الجزاناث الهاللت خىٌ دخىٌ الالحئحن الفلعؿُيُحن في دولت فلعؿحن 

ا للترجِباث ألامىُت اإلاخفم نليها.  الفلعؿُيُحن في الهجشة بلى دولت فلعؿحن مدذودة وفلً

، ًخم الاجفاق نلى مهذٌ خشهت الالحئحن مً خاسج غضة والػفت الغشبُت بلى دولت فلعؿحن مً كبل الؿشفحن نالوة نلى رلً

، بدُث ال ًخجاوص مهذٌ الذخىٌ كذسة دًت وهُاول الخىافضاللىي الاكخطافي رلً  وجىكُمه مً كبل نىامل مخخلفت ، بما

ذ مً املخاؾش ألامىُت نلى دولت بظش  اثُل. ًجب حهذًل مهذٌ الخشهت اظدُهاب  البيُت الخدخُت واكخطاد دولت فلعؿحن ، ؤو جٍض

 ، مو مشوس الىكذ. ، خعب الاكخػاءهزا

، وظِخم بنهاء ئ الفلعؿُجي ظىف ًخىكف نً الىحىد، فةن وغو الالجُلُت الفلعؿُيُتنىذ جىكُو اجفاكُت العالم ؤلاظشاث

ألاوهشوا وجدىٍل معاولُاتها بلى الخيىماث اإلاهىُت. حضء مً خؿت جشامب الاكخطادًت ظىف ٌعتهذف اظدبذاٌ مخُماث 
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جفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي الالحئحن في دولت فلعؿحن بخؿىساث ظىىُت حذًذة في دولت فلعؿحن. وبالخالي ، فةن ا

 ظُادي بلى جفىًُ حمُو مخُماث الالحئحن الفلعؿُيُحن وبىاء معاهً داثمت.

  ؤطع الدولت الفلظعُيُت: اللظم الظابق ـشس 

الاهخلاٌ بلى الدولت مفلد ومدفىف باملخاظس. ال ًمىً للمىعلت اطدُفاب دولت ؤخسي فاشلت ؤو دولت ؤخسي غحر ملتزمت 

، ؤن جيافذ جمُق ؤشياٌ ، مثلها مثل ؤي دولت ؤخسي اهىن. ًجب ـلى الدولت الفلظعُيُتوظان ؤو بظُادة اللبدلىق إلا

ل مىاظىيها وجحرانها وؤن جىىن مظاولت ؤمام جحرانها لخىىن ـضًىا مىخًجا وغحر مهدد في املجخمق الدولي. مً ؤج "إلازهاب"

عائها اخخماٌ هبحر للىجاح. ، مً الضسوزي ؤن ًىىن لدي دولت فلظعحنفي املظخلبل  ما ًلصم مً الفىاضس ألاطاطُت إـل

 
 
جب جدذًذها مً كبل دولت بظشاثُل والىالًاث اإلاخدذة ، بشيل ح هذ اإلاهاًحر الخالُت بمثابت ؤظاط لخيىًٍ دولت فلعؿُيُت ٍو

 مشترن ، وجيىن كاثمت نلى خعً هُت ، بهذ الدشاوس مو العلؿت الفلعؿُيُت:

ت ُيُىن كذ ؾبلىا هكام خىم مو دظخىس ؤو هكام آخش إلسظاء خىم الًجب ؤن ًيىن الفلعؿ لاهىن الزي ًىظ نلى خٍش

ت الذًيُت وألاكلُاث الذًيُت، وخماًت اواخترام خلىق ؤلاوعان للمىاؾىحن ،، والاهخخاباث الخشة والجزيهتالصخافت ، لخٍش

، وجىفحر كػاء اللاهىهُت الىاحبت بمىحب اللاهىن اث ، وؤلاحشاءلهادٌ لللاهىن والخلىق الخهاكذًتوالخؿبُم اإلاىخذ وا

 معخلل مو ما ًترجب نلى رلً مً نىاكب كاهىهُت ونلىباث كاهىهُت مىاظبت الهتهاواث اللاهىن.

ًجب ؤن ًيىن للفلعؿُيُحن ماظعاث مالُت شفافت ومعخللت وحذًشة باالثخمان وكادسة نلى الاهخشاؽ في مهامالث العىق 

ن ٍلت التي جدبهها اإلااظعاث اإلاالُت للذًملشاؾُاث الغشبُت راث الخىهمت اإلاىاظبت إلاىو الفعاد،  وغماالذولُت بىفغ الؿش 

ت اللاثمت نلى العىق. ًجب ؤن الاظخخذام العلُم لهزه ألامىاٌ ، وجىفحر هكام لخماًت الاظدثماساث ومهالجت الخىكهاث الخجاٍس

 الهػمام بلى ضىذوق الىلذ الذولي.جفي دولت فلعؿحن باإلاهاًحر اإلاىغىنُت اإلاعخللت ل

، بما في رلً اإلاىاهج اإلاذسظُت والىخب اإلاذسظُت ، التي حهمل نلى فلعؿُيُىن كذ ؤنهىا حمُو البرامجًجب ؤن ًيىن ال

 الخدٍشؼ نلى الىشاهُت ؤو الخطىمت ججاه ححرانها ؤو حصجُهها ، ؤو التي حهىع ؤو جدفض اليشاؽ ؤلاحشامي ؤو الهىُف.

 ؿُيُحن ظُؿشة مذهُت وبهفار اللاهىن نلى حمُو ؤساغيها وهضم ظالح ظيانها.ًيىن للفلع

 ًجب ؤن ًمخثل الفلعؿُيُىن لجمُو الششوؽ وألاخيام ألاخشي لهزه الشئٍت.

ظخهمل الىالًاث اإلاخدذة ودولت بظشاثُل وحمُو الجحران ؤلاكلُمُحن بشيل مثمش وبدعً هُت مو اللُادة الفلعؿُيُت لخلذًم 

 الالصمت لخدلُم اإلاهاًحر اإلازوىسة ؤناله.اإلاعانذة 

، ظدعخفُذ اللُادة الفلعؿُيُت مً اإلاعانذة الذولُت في ضُاغت ألادواث العُاظُت ا بلى نطش خىم الذولتمو اهخلاله

 واللىحعدُت إلكامت الذولت.

م اللشب ؤلاكلُمي، ًجب نلى املجخمو الذولي خشذ حهذ نالمي إلاعانذة الفلعؿُيُحن نلى جدلُم الخىم العلُم. بدى

ت، جخمخو اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت بىغو حُذ للهب دوس مخمحز في جلذًم هزه اإلاعانذة في  والترابـ الثلافي والهالكاث ألاظٍش
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لت جخفم مو هشامت دولت  خُت وبىاء اإلااظعاث. بؿٍش مجاالث مثل اللاهىن والؿب والخهلُم والخذماث البلذًت واملخافكت الخاٍس

إلاعخلبلُت واظخلاللها ، ظخلذم اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت معانذة ؾىٍلت ألاحل نلى ؤسع الىاكو في جطمُم فلعؿحن ا

ب اإلاىقفحن اإلاهىُحن.  اإلااظعاث وؤلاحشاءاث راث الطلت وجذٍس

 ظُيىن الهذف مً هزه اإلاعانذة هى معانذة الفلعؿُيُحن نلى بىاء ماظعاث كىٍت ومديىمت حًُذا. 

ٌ ألاخشي نلى جلذًم اإلاعانذة للفلعؿُيُحن في اإلاىاؾم التي لذيهم فيها خبرة خاضت. ًذسن املجخمو الذولي ظِخم حصجُو الذو 

ؤن جىفُز هزه الشئٍت ظىف ٌعخلضم جىظُو هؿاق كذسة الخيىمت الفلعؿُيُت وكذستها نلى جلذًم الخذماث لشخاص 

 بغافُحن في مىؿلت ؤوظو. 

ت نبر مجمىنت الخذماث التي ظخدخاج الخيىمت الفلعؿُيُت بلى جلذًمها ، بما في رلً ظُلذم املجخمو الذولي اإلاعانذة الفىُ

ألامً. ظىف ًشهض اإلااهدىن بشيل خاص نلى جؿىٍش البيُت الخدخُت واإلاهذاث واللذسة نلى الخىلل والاجطاٌ لػمان كذسة 

 الخيىمت الفلعؿُيُت نلى مشاكبت دولت فلعؿحن في اإلاعخلبل بشيل اخترافي.

، ظدصجو الىالًاث اإلاخدذة الذوٌ ألاخشي نلى الترخُب بذولت فلعؿحن ههػى وامل الهػىٍت د الاهتهاء مً هزه الخذابحربمجش 

في اإلاىكماث الذولُت. ومو رلً ،  ال ًجىص لذولت فلعؿحن ؤن جىػم بلى ؤي مىكمت دولُت برا واهذ هزه الهػىٍت جخهاسع مو 

لخشب العُاظُت واللػاثُت غذ دولت بظشاثُل. مً خالٌ هزه الهػىٍت في التزاماث دولت فلعؿحن بجزم ظالح ووكف ا

اإلاىكماث الذولُت ، ظدصجو الذٌو ألاخشي نلى مشاسهت دولت فلعؿحن ههػى مدترم ومعاوٌ في املجخمو الذولي وظدخمىً 

 دولت فلعؿحن مً بكامت نالكاث دبلىماظُت مو الذٌو ألاخشي.

  :الظالم الخفلُم وزلافتاللظم الثامً ـشس 

، مً و الهىف وجمىٍله وميافإجه." لزلًهما كاٌ الشثِغ جشامب: "ال ًمىً ؤن ًخجزس العالم ؤبًذا في بِئت ًخم فيها الدعامذ م

اإلاهم حًذا ؤن ًشهض الخهلُم نلى العالم لػمان التزام ألاحُاٌ اإلالبلت بالعالم وغمان ؤن ًذوم اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي 

 الفلعؿُجي. 

لتروٍج لثلافت العالم ههىطًش هاًم في اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت بهذف تهُئت بِئت جػم كُم الخهاٌش ظُيىن ا

 والاخترام اإلاخبادٌ في حمُو ؤهداء اإلاىؿلت.

 ًجب ؤن ٌشمل بوشاء زلافت العالم وغو خذ للخدٍشؼ ، بما في رلً في وظاثل ؤلانالم التي حعُؿش نليها الخيىمت ، وهزلً

وغو خذ لخمجُذ الهىف وؤلاسهاب والشهادة. هما ًيبغي ؤن جدكش الذناًت اإلاهادًت ، وهزلً الىخب اإلاذسظُت واإلاىاهج واإلاىاد 

 راث الطلت بما ًخهاسع مو هذف اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي .

إلاعانذة الىاط مً هال البلذًً نلى ظِخم بوشاء لجىت مشترهت لللبىٌ والدعامذ للترهحز نلى الخؿىاث التي ًمىً اجخارها 

ب الىاط مً خالٌ الخىاس.  الخئام الجشوح الىاحمت نً هزا الطشام وجلٍش
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 الفالكاث الفسبُت إلاطساثُلُت والشساواث الاكخطادًت إلاكلُمُتاللظم الخاطق ـشس:  

اختراكاث  م مو دولت بظشاثُل بمثابتواهذ كشاساث حمهىسٍت مطش الهشبُت واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت بخىكُو مهاهذاث العال 

خُت هبري. ومو رلً ا بحن هزه الذٌو لطالر حمهىسٍت مطش الهشبُت واإلاملىت جاٍس
ً
، ًجب جؿىٍش حهاون هبحر وؤوظو هؿاك

ألاسدهُت الهاشمُت ودولت بظشاثُل. صادث مشاسهت اإلاملىت الهشبُت العهىدًت في مبادسة العالم الهشبُت مً نذد ششواء العالم 

املخخملحن وؤدخلذ مفاهُم مهمت في نملُت العالم. وهشب نً جلذًشها الىبحر للمملىت الهشبُت العهىدًت لذوسها في بوشاء 

 مبادسة العالم الهشبُت ، والتي ؤلهمذ بهؼ ألافياس التي جذوس خىلها هزه الشئٍت.

 مو دولت 
ً
 وامال

ً
بظشاثُل لطالر حمُو دٌو اإلاىؿلت. نلى ظبُل الهذف مً هزه الشئٍت هى ؤن جخهاون الذٌو الهشبُت حهاوها

اإلاثاٌ ، ًجب ؤن ًيىن هىان سخالث حىٍت بحن الذٌو الهشبُت وبظشاثُل للتروٍج للعُاخت الهابشة ، ولخمىحن الهشب بشيل 

اسة ألاماهً اإلالذظت ؤلاظالمُت واإلاعُدُت في بظشاثُل.  ؤفػل مً ٍص

ى البذء في جؿبُو نالكاتها مو دولت بظشاثُل والخفاوع نلى اجفاكاث ظالم ظدصجو الىالًاث اإلاخدذة بلىة الذٌو الهشبُت نل

 داثمت.

ًجب جىظُو الهالكاث الاكخطادًت بحن دولت بظشاثُل وححرانها بما ًخذم مطالر حمُو ألاؾشاف ، ال ظُما بالىكش بلى مطالر 

ى اكخطاداث كاثمت نلى البيُت الخدخُت الذٌو الهشبُت في الابخهاد نً الاكخطاداث اللاثمت نلى الىكىد ألاخفىسي بل

ا لىلل  ًُ والخىىىلىحُا الجذًذة. مً خالٌ دمج البيُت الخدخُت للىلل الخاضت بها ، ًمىً ؤن جطبذ دٌو اإلاىؿلت مشهًضا ناإلا

لُا وؤوسوبا.  البػاجو والخذماث مً آظُا بلى بفٍش

سدهُت الهاشمُت ظِعمذ لجمُو الذٌو الثالزت بالهمل مًها بن مثل هزا الخيامل بحن دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن واإلاملىت ألا  

للمعانذة في هلل البػاجو مً ؤوسوبا بلى الخلُج الفاسسخي والهىغ. ًجب نلى دولت بظشاثُل والذٌو الهشبُت ، بما في رلً دولت 

ت كىٍت. ًجب ؤن ًيىن هىان جشهحز خاص نلى جدع حن اللؿانحن فلعؿحن ، بكامت ششاواث اكخطادًت واجفاكاث ججاٍس

 الاكخطادي والعُاحي لذولت فلعؿحن واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت وحمهىسٍت مطش الهشبُت بشيل هبحر.

 في العُاظت الذولُت. في املجاٌ الذبلىماسخي ، نلى وحه 
ً
ا  حىهٍش

ً
ظِخؿلب قهىس هزا الىاكو الجذًذ للخيامل ؤلاكلُمي حغُحرا

هب دولت فلعؿحن ، ؤن جىف نً دنم اإلابادساث اإلاهادًت إلظشاثُل في ألامم الخطىص ، ًجب نلى الذٌو الهشبُت ، بلى حا

اإلاخدذة وفي هُئاث ؤخشي مخهذدة ألاؾشاف. نلى وحه الخطىص، ًجب ؤال ًلذمىا دنمهم لي حهىد تهذف بلى هضم الششنُت 

 نً دولت بظشاثُل.

( BDSاإلالاؾهت وسخب الاظدثماساث والهلىباث ) مً اإلاخىكو ؤن جىهي هزه الذٌو ؤي ملاؾهت لذولت بظشاثُل وحهاسع خشهت 

وؤي مداولت ؤخشي إلالاؾهت دولت بظشاثُل. جىكش الىالًاث اإلاخدذة بلى خشهت اإلالاؾهت نلى ؤنها مذمشة ججاه العالم ، وظخهاسع 

ت الخلُُذًت التي حعتهذف بظشاثُل.  ؤي وشاؽ ًلّذم اإلالاؾهت ؤو غحرها مً اإلاماسظاث الخجاٍس

اإلابادساث الخىلُدُت التي حشىً في حزوس الشهب اليهىدي ألاضُلت في دولت بظشاثُل. هزه اإلابادساث ال جؿغى ًجب ؤن جخىكف 

خ ؤلاظالمي ؤًًػا. ًخمثل ؤخذ ألاهذاف اإلاهمت لهزه الشئٍت في مهاملت  خ اليهىدي واإلاعُخي فدعب ، ولىً الخاٍس نلى وحه الخاٍس

 ملجخمو الذولي.دولت بظشاثُل مً كبل الجمُو هجضء ششيي مً ا
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  اكلُمُت  ؤمىُتفسص جدًدة ومبادزاث 

ا.
ً
 في مىاحهت التهذًذاث اإلاشترهت وفي الععي وساء اإلاطالر اإلاشترهت ، جبرص فشص وجدالفاث ال ًمىً جطىسها ظابل

 إلاىاحهت خضب هللا ودانش وخماط )برا لم جلم خماط بةناد
ً
ة ظخهمل دولت بظشاثُل ودولت فلعؿحن والذٌو الهشبُت مها

.ً  نً اإلاخؿشفحن آلاخٍش
ً
ا إلاهاًحر غضة( وحمُو الجماناث واإلاىكماث ؤلاسهابُت ألاخشي ، فػال

ً
 الخىحُه وفل

ؤدث التهذًذاث التي ٌشيلها الىكام ؤلاًشاوي الشادًيالي بلى واكو حذًذ خُث جخلاظم دولت بظشاثُل وححرانها الهشب آلان 

ي تهذد ؤمنهم. نالوة نلى رلً ، حشترن بظشاثُل وححرانها الهشب بشيل جطىساث مدشابهت بشيل متزاًذ خٌى التهذًذاث الت

متزاًذ في سئٍت الاظخلشاس والاصدهاس الاكخطادي في اإلاىؿلت. مً شإن الخهاون الاظتراجُجي اإلاهضص بحن دٌو اإلاىؿلت ؤن ًمهذ 

م لخدلُم اختراكاث دبلىماظُت وهُيلت ؤمىُت بكلُمُت ؤوظو في اإلاعخلبل.  الؿٍش

بظشاثُل لِعذ تهذًًذا للمىؿلت نلى ؤلاؾالق. ومو رلً ، حشيل الكشوف الاكخطادًت وؤوشؿت بًشان الخبِثت تهذًًذا دولت 

ا للهذًذ مً دٌو اإلاىؿلت. بن دمج بظشاثُل في اإلاىؿلت ظُدُذ لها اإلاعانذة في مجمىنت واظهت مً الخدذًاث  ًً وحىد

،  1108ًشاوي نلى ميشأث ؤساميى في اإلاملىت الهشبُت العهىدًت في نام الاكخطادًت وهزلً مىاحهت تهذًذاث بًشان. الهجىم ؤلا 

ىضر غشوسة ؤن حهمل بلذان اإلاىؿلت مًها نلى ألامً.  نلى ظبُل اإلاثاٌ ، ضذم اكخطاد الهالم ٍو

لخؿش للذ اهدشفذ دولت بظشاثُل والذٌو الهشبُت بالفهل مطالخها اإلاشترهت في ميافدت الجماناث واإلاىكماث ؤلاسهابُت وا

والبدش ألاخمش. اإلاشترن الزي حشيله بًشان الخىظهُت. جىاحه هزه البلذان ؤًًػا جدذًاث ؤمىُت ممازلت في البدش اإلاخىظـ 

ت اإلاالخت نبر اإلاػاثم الذولُت التي جخهشع بشيل متزاًذ لتهذًذ بًشان وكىاتها  ًجب ؤن ٌهملىا مو الىالًاث اإلاخدذة لخماًت خٍش

 ؤلاسهابُت.الخىهُلُت والجماناث 

يبغي الخهبحر نً هزه اإلاطلخت اإلاشترهت في اإلاىؿلت مً خالٌ جىزُم الهالكاث بحن دولت بظشاثُل ومجلغ الخهاون الخلُجي.  ٍو

نالوة نلى رلً ، ًيبغي لذولت فلعؿحن وحمهىسٍت مطش الهشبُت واإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت ودولت بظشاثُل )ومثل هزه 

لت التي جشغب في الاهػمام( ؤن حشيل مىكمت لألمً والخهاون في الششق ألاوظـ ، نلى غشاس البلذان ؤلاغافُت في اإلاىؿ

الىمىرج اإلاعخخذم مً كبل مىكمت ألامً والخهاون في ؤوسوبا. ًجب ؤن حشمل والًت هزه اإلاىكمت الجذًذة ، مً بحن ؤمىس ؤخشي 

 ألاصماث. ، كػاًا مثل ؤلاهزاس اإلابىش بالجزاناث ، ومىو الجزاناث ، وبداسة

  ً ٌ : اللظم الفشٍس  الاـتراف املخبادٌ بحن الدو

ًىظ اجفاق العالم ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي نلى ؤن حهترف ألاؾشاف بذولت فلعؿحن هذولت للشهب الفلعؿُجي ودولت بظشاثُل 

 هذولت للشهب اليهىدي.

 ًنهاًت املعالباث / نهاًت الجزاؿ: اللظم الخادي والفشٍس 

ىهي حمُو اإلاؿالباث بحن الؿشفحن. ظىف ًىهي اجفاق العال  م ؤلاظشاثُلي الفلعؿُجي الجزام بحن ؤلاظشاثُلُحن والفلعؿُيُحن ، ٍو

 ( هلشاس حذًذ للجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة.1( هلشاس حذًذ ملجلغ ألامً ، و )0ظِخم اكتراح ما جلذم في )
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بذآن اإلافاوغاث. خالٌ اإلافاوغاث ، ًجب نلى ألاؾشاف ؤن جخطشف هإمل ؤن ٌغخىم الؿ خبىُا هزه الشئٍت ٍو شفان الفشضت ٍو

لت حهذ شهىبها للعالم. لت جخىافم مو هزه الشئٍت ، وبؿٍش  بؿٍش

 خالٌ مفاوغاث العالم ، مً اإلاخىكو ؤن ًلىم الؿشفان بما ًلي:

  :دولت اطساثُل 

 رها هره السئٍت جصًءا مً دولت بطساثُل ، لً جلىم بطساثُل بما ًلي:في مىاظم الضفت الغسبُت التي ال حفخب

 بىاء ؤي مذن معخىؾىاث حذًذة ، وجىظُو اإلاعخىؾىاث اللاثمت ؤو خؿـ معبلت للبىاء في جلً اإلاىاؾم ؛ .0

ىاؾم ؤو الخؿـ اإلاعبلت لخىظُو جلً الجُىب في جلً اإلا 3جىظُو ؤي مً الجُىب ؤلاظشاثُلُت اإلاشاس بليها في اللعم  .1

 بما ًخجاوص بطمتها الخالُت ؛

هُت و / ؤو اللشاساث اللاهىهُت الالصمت  .2 خ هزه الشئٍت وجإمحن اللشاساث الدشَش هذم ؤي هُيل كاثم انخباًسا مً جاٍس

لػمان هزه الىدُجت. هزا الؿشح ال ًدىٌ دون هذم ؤي بىاء غحر كاهىوي ، خُث بذؤ هزا البىاء بهذ بضذاس هزه 

ال ًىؿبم نلى هذم ؤي هُيل ٌشيل خؿًشا نلى العالمت ، نلى الىدى الزي جدذده دولت بظشاثُل الشئٍت. هزا الىكف 

 ، ؤو نملُاث الهذم الهلابُت التي حهلب ؤنماٌ ؤلاسهاب.

، ظىف ٌعىد الىغو اللاهىوي الشاهً وظخمىً دولت بظشاثُل مً جىمُت جلً  3في الجُىب الفلعؿُيُت اإلاشاس بليها في اللعم 

 الفلعؿُيُت غمً هؿاكها الخالي. املجخمهاث

  الفلظعُيُىن 

س الفلظعُيُت والظلعت الفلظعُيُت:  ًجب ـلى مىؽمت الخدٍس

 الامخىاؿ ـً ؤي مداولت لالهضمام بلى ؤي مىؽمت دولُت دون مىافلت دولت بطساثُل ؛ .7

ة وؤي مً مىاؾىيها ؤمام ، غذ دولت بظشاثُل والىالًاث اإلاخدذ، وسفؼ حمُو ؤلاحشاءاث اإلاهللتنذم اجخار ؤي بحشاء .1

 املخىمت الجىاثُت الذولُت ومدىمت الهذٌ الذولُت وحمُو املخاهم ألاخشي ؛

يي لدي  الاهتربىٌ ؤو ؤي هؽام كاهىوي غحر بطساثُلي  .3 ـدم اجخاذ ؤي بجساء ضد ؤي مىاظً بطساثُلي ؤو مىاظً ؤمٍس

يي )خظب الاكخضاء( ؛  ؤو ؤمٍس

ىن نلىباث في السجىن الزًً ًلػ "لإلسهابُحن"دفو الشواجب نلى الفىس  اجخار حمُو ؤلاحشاءاث الالصمت إلنهاء .3

اإلاخىفحن ولخؿىٍش بشامج بوعاهُت وسفاهُت جلذًم الخذماث ألاظاظُت  "ؤلاسهابُحن"، وهزلً لهاثالث ؤلاظشاثُلُت

اللىاهحن والذنم للفلعؿُيُحن املخخاححن والتي ال حعدىذ بلى اسجياب ؤنماٌ بسهابُت. الهذف مً رلً هى حغُحر 

اإلاهمىٌ بها ، بما ًخمصخى مو كىاهحن الىالًاث اإلاخدذة ، والخىكف جماًما نً دفو مذفىناث ألاظشي والشهذاء وكذ 

 جىكُو اجفاكُت العالم ؤلاظشاثُلُت الفلعؿُيُت ؛ 

ادة جؿىٍش اإلااظعاث الالصمت للخىم الزاحي. .4  ٍص
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  الىالًاث املخددة 

 ـلى الىالًاث املخددة:باللدز الري ٌظمذ به اللاهىن، ًخفحن 

A. .ش الفلعؿُيُت  العماح بةنادة حشغُل الىفذ الهام إلاىكمت الخدٍش

B.  فخذ مهمت اسجباؽ بلى العلؿت الفلعؿُيُت في ميان مىاظب داخل ألاساضخي املخططت لذولت فلعؿحن ، نلى الىدى

 الزي جدذده الىالًاث اإلاخدذة ؛

C.  ٍىُت للػفت الغشبُت وكؿام غضة ، باللذس اإلاهلٌى واإلاالثم ، اجخار الخؿىاث اإلاىاظبت الظخئىاف اإلاعانذاث ألامش

يي ؛   بالدشاوس مو اليىوغشط ألامٍش

D.  الهمل مو املجخمو الذولي لذنم اإلابادساث الجذًذة للشهب الفلعؿُجي بما في رلً ، بشامج لخدعحن جىضُل الىهشباء

 واإلااء ، وحعهُل خشهت البػاجو واإلاعانذة في خلم فشص الهمل.
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